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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kosmetik merupakan salah satu produk yang ditawarkan untuk 

memenuhi kebutuhan sekunder dan keinginan konsumen, khususnya 

perempuan agar tampil lebih cantik dan menarik. Konsumen juga harus 

selektif dalam memilih merek kosmetik yang sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhannya. Berbagai macam produk kosmetik di pasaran mempengaruhi 

minat  konsumen terhadap pembelian kosmetik.  

Persaingan industri saat ini semakin tajam karena, nilai pasar bisnis 

kosmetik sangat besar dan menggiurkan. Menurut data dari Persatuan 

Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi), omset industri kosmetik tahun 

2013 naik 10-15% menjadi Rp. 11,2 triliun dibandingkan tahun 2012 sebesar 

Rp. 9,76% triliun. Persaingan bisnis yang semakin dinamis, kompleks dan 

serba tidak pasti bukan hanya menyediakan peluang, tetapi juga tantangan 

yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan untuk selalu mendapatkan cara 

terbaik guna merebut dan mempertahankan pangsa pasar.  

Menurut Swasta (2002), komunikasi pemasaran sebagai kegiatan 

komunikasi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual, merupakan kegiatan 

yang membantu dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran serta 

mengarahkan pertukaran agar lebih memuaskan dengan cara menyadarkan 

semua pihak untuk berbuat lebih baik. Program komunikasi pemasaran 

tersebut, periklanan (advertising) merupakan salah satu cara yang paling 
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umum digunakan perusahaan untuk mengarahkan komunikasi persuasif pada 

target  audience.  

Setiap perusahaan mengeluarkan biaya untuk memasarkan iklannya, 

dan berharap keuntungan yang sesuai dengan apa yang mereka keluarkan. 

Untuk mencapai tujuannya tersebut, maka setiap pengguna jasa iklan televisi 

agar tertarik melihat iklan yang ditampilkan. Setelah masyarakat merasa 

tertarik dengan iklannya, diharapkan juga tertarik dengan produk yang 

ditawarkan dalam iklan dan terdorong untuk memiliki produk tersebut yang 

akhirnya berharap mereka membuat keputusan untuk membeli produk yang 

ditawarkan (Wibowo dan Karimah, 2012). 

Menurut Hasan (2013), periklanan merupakan  alat pemasaran untuk 

mempromosikan ide, barang, dan jasa secara non personal untuk 

mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang dibayar oleh sponsor 

yang telah diidentifikasi. Semakin banyaknya iklan di stasiun televisi, 

membuat iklan produk kosmetik tersebut memiliki peluang untuk 

diperhatikan oleh konsumen. Televisi merupakan salah satu bentuk media 

massa untuk beriklan, ini karena televisi dipandang lebih efektif dalam 

menyampaikan pesan dan mempengaruhi masyarakat. 

Kelebihan yang dimiliki televisi sebagai salah satu media periklanan 

adalah kesan televisi yang realistik, hal ini dikarenakan sifat televisi yang 

audio visual dan merupakan kombinasi warna-warna, suara serta gerakan, 

sehingga membuat iklan-iklan televisi nampak begitu hidup dan nyata maka 
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sehingga sangat kuat pengaruhnya untuk mempersuasikan orang lain (Hastuti, 

2013). 

Menurut Hasan (2013), ekuitas merek merupakan nilai tambah yang 

diberikan pada produk dan jasa yang dapat tercermin dalam cara konsumen 

berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, harga, 

pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan bagi perusahaan. American 

Marketing Association mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, tanda, 

lambang, dan desain produk atau jasa yang dimensinya untuk 

mengidentifikasikan dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan 

mendeferensiasikan merek dari para pesaing.  

Merek adalah sebuah nama atau simbol yang diasosiasikan dengan 

suatu produk atau jasa dan menimbulkan arti psikologis atau asosiasi 

(Sulistyari, 2012). Secara umum para konsumen mungkin menyukai merek 

hanya karena mereka menyukai selebriti yang mendukung suatu produk. 

Iklan yang menggunakan selebriti banyak digunakan untuk menarik perhatian 

konsumen (Rizal, 2014).   

Menurut Shimp (2003), berpendapat bahwa celebrity endorser adalah 

menggunakan artis sebagai bintang iklan di media-media, mulai dari media 

cetak, media sosial, maupun media televisi. Selain itu selebriti digunakan 

karena atribut yang termasuk kecantikan, keberanian, talenta, keanggunan, 

kekuatan, dan daya tarik fisiknya yang sering mewakili daya tarik yang 

diinginkan oleh merek yang mereka iklankan. 

Analisis Pengaruh Iklan..., Atika Wiguna, FEB UMP, 2016



4 
 

 

Ada banyak faktor yang menentukan sukses tidaknya sebuah produk, 

namun penggunaan selebriti memang bisa menjadi salah satu faktor utama 

yang sifatnya sebagai endorser atau pendorong agar konsumen mau membeli 

suatu produk. Endorser sering juga disebut sebagai sumber langsung (direct 

source), yaitu seorang pembicara yang mengantarkan sebuah pesan dan atau 

memperagakan sebuah produk atau jasa (Malina, 2015). Endorser juga 

diartikan sebagai orang yang dipilih mewakili citra sebuah produk (product 

image), karena biasanya kalangan tokoh masyarakat memiliki karakter yang 

menonjol dan daya tarik yang kuat (Stefani, 2013).Penggunaan selebriti 

sebagai bintang iklan bertujuan untuk memperoleh perhatian dari masyarakat 

luas yang pada akhirnya dapat mendatangkan tanggapan yang positif.  

Menurut Kotler (2010), keputusan pembelian adalah tindakan dari 

konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Berbagai faktor 

yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk 

atau jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga dan 

produk yang sudah dikenal masyarakat. Konsumen membuat sejumlah 

keputusan pembelian setiap hari, untuk itu, hampir seluruh perusahaan 

meneliti pengambilan keputusan pembelian konsumen secara mendetail untuk 

memperoleh jawaban apa yang konsumen beli, dimana mereka membelinya, 

bagaimana caranya dan seberapa banyak, kapan dan mengapa mereka 

membelinya (Harminingtyas, 2013). 

Penelitian yang dilakukan Tunjungsari dan James (2012), meneliti 

tentang pengaruh sport celebrity endorser dan brand equity pada keputusan 
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pembelian produk menyimpulkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

seluruh hipotesis penelitian terbukti, terdapat pengaruh sports celebrity 

endorser dan brand equity pada keputusan pembelian produk.   Selanjutnya 

penelitian yang dilakukan Wibowo dan Karimah (2012), meneliti tentang 

pengaruh iklan televisi dan harga terhadap keputusan pembelian sabun LUX 

menyimpulkan iklan televisi memiliki pengaruh terhadap keputusan 

pembelian sebesar 7,5%. Harga memiliki pengaruh terhadap keputusan 

pembelian sebesar 11,1%. Iklan televisi dan harga memiliki pengaruh 

terhadap keputusan pembelian sebesar 14,5%.    

Selain itu Faizan (2014), meneliti tentang pengaruh kreatifitas iklan 

dan endorser terhadap keputusan pembelian konsumen Mie Sedaap 

menyimpulkan variabel kreativitas iklan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap proses keputusan pembelian Mie Sedaap dan endorser berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap proses keputusan pembelian Mie Sedaap. 

Alasan dipilihnya produk kosmetik Wardah dalam penelitian ini 

karena kosmetik memiliki keunggulan tersendiri dalam menyampaikan 

informasi kepada masyarakat melalui iklan dengan tujuan masyarakat 

mengetahui dan memilih produk Wardah. Wardah termasuk sebagai kosmetik 

yang segmennya sangat sempit karena berlabel halal, tentunya harus memiliki 

strategi-strategi pemasaran yang efektif agar masyarakat yang menjadi target 

pasarnya mengetahui tentang informasi produknya.  
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Wardah menempatkan posisinya sebagai kosmetik untuk wanita yang 

berjilbab dan bahwa orang berjilbab juga bisa ber-makeup bagus. Inneke 

menjadi icon produk kosmetik Wardah pada tahun 2002 sampai saat ini 

secara keseluruhan. Selain menjadi icon selebriti yang berkerudung, Inneke 

juga memiliki daya tarik dan keahlian yang diharapkan dapat 

menginformasikan kepada target konsumen Wardah. 

Seiring berjalannya waktu, kini Wardah mencoba untuk memperluas 

segmen pasarnya. Tidak hanya menampilkan wanita berjilbab sebagai bintang 

iklannya, kini Wardah mulai menggandeng wanita tidak berjilbab seperti 

Nadya Almira tetapi tetap konsisten dengan positioning kosmetika yang 

berlabel halal.Melalui perluasan tersebut, Wardah mencoba menanamkan 

persepsi bahwa kosmetik halal tidak hanya dapat digunakan oleh wanita 

berhijab, tetapi justru dapat digunakan oleh siapa pun yang ingin tampil 

cantik. Oleh karena itu perusahaan harus mampu mempromosikan produknya 

dengan memilih endorser yang mampu menarik konsumen potensial 

sebanyak mungkin.  

Konsep dari iklan kosmetik Wardah sendiri lebih memiliki perbedaan 

yang sangat kontras dengan iklan produk kosmetik lainnya. Iklan yang 

disampaikan kosmetik Wardah mengusung tema Islami modern yang terkesan 

harmonis sehingga terlihat semakin elegan. Kosmetik Wardah akan menjadi 

brand kosmetik Islami yang mendapatkan tempat eksklusif di hati para 

konsumen sehingga tingkat penjualannya juga semakin meningkat. 
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Hal ini  menjadi menarik untuk diteliti dan dikaji lebih dalam 

mengenai dampak positif pengaruh terhadap keputusan pembelian dikalangan 

Mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang mengetahui iklan 

televisi kosmetik Wardah dan menggunakan kosmetik Wardah yang pada 

umumnya berumur sekitar 18-22 tahun. Perempuan sangat memperhatikan 

kepentingan merawat diri dan kecantikan, terutama wajah. Sebuah iklan perlu 

dikaji sehingga dapat menjadi media promosi efektif yang tidak hanya 

membangun kesadaran akan suatu merek tetapi juga mempengaruhi 

keputusan pembelian dari audience iklan. Oleh karenanya, peneliti ingin 

mengetahui “Analisis Pengaruh Iklan Televisi, Ekuitas Merek, dan Daya 

Tarik Celebrity Endorser terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Kosmetik Wardah.” 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah iklan televisi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

produk kosmetik Wardah? 

2. Apakah ekuitas merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

produk kosmetik Wardah? 

3. Apakah celebrity endorser berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian produk kosmetik Wardah? 

4. Apakah iklan televisi, ekuitas merek, dan celebrity endorser berpengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah? 
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1.3. Pembatasan Masalah 

Dengan melihat masalah yang ada, maka penulis membatasi masalah 

dalam penelitian ini. Adapun batasan masalah yang menjadi populasi 

penelitian ini adalah Mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto 

yang menggunakan kosmetik. Sehingga sampel yanng di ambil berdasarkan 

kriteria-kriteria adalah Mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto 

yang mengetahui iklan televisi kosmetik Wardah dan yang menggunakan 

produk kosmetik Wardah. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai 

pada penelitian yang dilakukan yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh positif iklan televisi terhadap keputusan 

pembelian produk kosmetik wardah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh positif ekuitas merek terhadap keputusan 

pembelian produk kosmetik wardah. 

3. Untuk mengetahui pengaruh positif  celebrity endorser terhadap keputusan 

pembelian produk kosmetik wardah. 

4. Untuk mengetahui pengaruh positif iklan televisi, ekuitas merek, dan 

celebrity endorser terhadap keputusan pembelian produk kosmetik wardah. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis atau Peneliti 

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana 

S1, sehingga bukti bahwa peneliti telah dapat menerapkan ilmu-ilmu 
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berupa teori-teori yang didapatkan selama penulis menempuh kuliah ke 

dalam  praktek, dan sekaligus ilmu tambahan pengetahuan di lapangan 

mengenai hal-hal  yang berkaitan dengan manajemen pemasaran terutama 

keputusan pembelian. 

2. Bagi Perusahaan  

Hasil dari penelitian ini diharapkan  mampu memberikan kontribusi bagi  

perusahaan tentang pengaruh iklan televisi, ekuitas merek, dan celebrity 

endorser yang baik  yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

produk kosmetik wardah. 

3. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan sebagai 

referensi bacaan sehingga juga meningkatkan pengetahuan mengenai iklan 

televisi, ekuitas merek, dan celebrity endorser terhadap keputusan 

pembelian produk kosmetik wardah.  
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