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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Kosmetik sebagian besar didominasi oleh wanita karena kebutuhan 

untuk berias memang dirasakan lebih oleh wanita. Secara psikografis, 

wanita memang merasakan adanya kebutuhan untuk merasa nyaman 

dengan dirinya sendiri. Apapun peran yang dilakukannya, wanita ingin 

merasakan kepuasan ketika melihat dirinya di depan kaca. Ketika 

kebutuhan terhadap kosmetik dirasakan oleh pria, maka pria akan kesulitan 

untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan dirinya. Seiring dengan 

adanya fenomena metroseksual, trend mulai bergeser. Sejumlah orang 

melihat bahwa kebutuhan akan kosmetik khusus nyata adanya.  Semakin 

lama kaum pria memang semakin mengidamkan penampilan yang menarik. 

Karena itu semakin banyak produk-produk kosmetik yang dipasarkan 

khusus untuk pria sampai saat ini.  

Optimisme perusahaan yang memproduksi kosmetik khusus kaum 

pria semakin meningkat seiring dengan tren pria masa depan. Hasil riset 

dari perusahaan Euro RSCG menyimpulkan bahwa trend pria masa depan 

atau yang lebih dikenal dengan metroseksual telah menjadi topik yang 

sering diperbincangkan dengan menjadi mode global di seluruh dunia. Hal 

ini diperkuat dengan bukti bahwa pada Oktober 2003, ada 20900 artikel 

yang membahas topic metroseksual di Google (Kunto & Khoe, 2007). 
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  Majalah Swa Sembada dalam edisi 18-31 Maret 2004, menyatakan 

bahwa segmen metroseksual mulai muncul di Indonesia dan merupakan 

peluang bisnis yang sangat potensial bagi para pemasar. Dari hasil survey 

yang dilakukan, Swa Sembada menarik kesimpulan bahwa kebutuhan 

kosmetik kaum pria tidak hanya didominasi oleh minyak rambut dan 

deodorant saja. Facial wash yang berguna untuk merawat wajah agar 

terlihat lebih menarik juga termasuk dalam salah satu produk  kosmetik 

yang dominan bagi kaum pria. 

Gerakan feminis juga memiliki kontribusi besar pada perkembangan 

pasar produk laki-laki (Kompas, 31/08/2003). Kehadiran berbagai produk 

kosmetik pria merupakan respon dari kebutuhan nyata, yakni ada sebuah 

segmen di pasar yang memiliki kebutuhan dan harapan spesifik. Dari hasil 

riset Mustika Ratu pada tahun 2003, kelembaban kulit pria berbeda dengan 

wanita, sehingga kebutuhan dan keinginan akan atribut-atribut produk 

facial wash untuk kaum pria sangat mungkin berbeda jika dibandingkan 

dengan kaum pria. Hal ini mendorong penciptaan produk facial wash yang 

atribut-atributnya khusus dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

kaum pria.  

Merek produk facial wash khusus pria yang beredar di pasar masih 

terbatas. Beberapa merek yang beredar di pasar antara lain, Biore for Men, 

Gatsby, Loreal, Ponds, dan Nivea. Umumnya merk-merk tersebut 

menawarkan atribut-atribut yang hampir sama, antara lain adalah sesuai 

dengan jenis kulit wajah pria, mengatasi masalah kulit wajah, membuat 
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wajah tampak lebih segar, memutihkan wajah, melembutkan wajah, dan 

dibuat khusus untuk pria. 

Atribut bahwa facial wash ini dibuat khusus untk pria merupakan 

salah satu atribut yang dibuat para produsen facial wash untuk memperluas 

segmen pasarnya, tidak hanya dari golongan pria metroseksual tetapi dari 

golongan pria secara umum. Pergeseran pengguna produk facial wash 

khusus pria metroseksual menjadi produk yang umum digunakan adalah 

fenomena yang menarik untuk diteliti. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pasar pelanggan pria 

yang merupakan user produk facial wash di Purwokerto. Analisis pasar 

dilakukan terhadap proses evaluasi produk karakteristik psikografis 

pelanggan dan kepuasan konsumen. Pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan atas suatu produk akan mengalami proses evaluasi. Setelah 

tahapan evaluasi inilah pelanggan akan menilai kemampuan produk 

tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang disebut 

sebagai kepuasan dimana kepuasan sendiri akan mendorong loyalitas 

pelanggan. 

Psikografis pelanggan sering disebut analisis gaya hidup karena 

ditinjau dari dua dimensi, yaitu konsep diri dan gaya hidup. Penelitian 

psikografis berdasarkan activities, interest, and opinion atau kegiatan, 

minat dan pendapat pelanggan. Riset psikografis adalah memberikan profil 

jelas dan praktis mengenai segmen-segmen pelanggan tentang aspek-aspek 
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kepribadian pelanggan yang penting, motif belinya, minatnya, sikapnya, 

keyakinannya, nilai-nilai yang dianutnya (Schiffman dan Kanuk, 2000). 

Setelah pelanggan mengkonsumsi suatu produk, pelanggan akan 

melakukan evaluasi terhadap produk tersebut. Evaluasi ini adalah besarnya 

kadar kebutuhan dan keinginannya yang mampu dipenuhi oleh produk 

yang telah dikonsumsinya. Nilai kadar inilah yang disebutkan sebagai 

kepuasan. Kepuasan dapat diartikan sebagai tingkat perasaan seseorang 

setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakannya dengan 

harapannya. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan antara persepsi/kesannya terhadap kinerja 

(hasil) suatu produk dan harapan-harapannya. 

Masa muda adalah masa pencarian jati diri dalam kehidupan 

manusia. Dalam masa tersebut, seseorang melakukan hal-hal yang menurut 

dirinya sesuai dengan kepribadian dan kesukaannya. Pada sebagian remaja 

pria, penampilan merupakan hal penting untuk meningkatkan kepercayaan 

diri dan daya tarik bagi lawan jenisnya. Perawatan wajah diperlukan untuk 

meningkatkan performa mereka dalam penampilan.  

Kota Purwokerto merupakan kota pelajar dengan beberapa 

Universitas dimana banyak mahasiswa yang mayoritas merupakan kaum 

muda. Produk facial wash sendiri mempunyai target pasar adalah kaum 

muda. Dengan demikian objek penelitian ini adalah mahasiswa pada 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Universitas Jenderal 

Soedirman. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 
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melakukan penelitian dengan judul “ Analisis  Pasar Pelanggan Pria Produk 

Facial wash (Studi Kasus pada Mahasiswa UMP dan Unsoed).  

 

B. Perumusan Masalah 

 Perumusan maslah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana minat konsumen pria yang menggunakan produk facial 

wash? 

2. Apakah faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen pria dalam 

menggunakan produk facial wash? 

3. Bagaimana karakteristik psikografis dari konsumen pria yang 

menggunakan produk facial wash? 

4. Bagaimanakah tingkat kepuasan konsumen pria yang menggunakan 

produk facial wash? 

 
C. Pembatasan Masalah 

 Pada penelitian ini memfokuskan pada konsumen pria yang 

menjadi user (pemakai)  produk facial wash dengan merek Biore for Men, 

Gatsby, Loreal, Ponds, dan Nivea.  

 
D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan Perumusan masalah diatas tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui minat konsumen pria yang menggunakan produk facial 

wash? 
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2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen pria 

dalam menggunakan produk facial wash? 

3. Mengklasifikasikan karakteristik psikografis dari konsumen pria yang 

menggunakan produk facial wash? 

4. Mengetahui tingkat kepuasan konsumen pria yang menggunakan produk 

facial wash? 

 
E. Manfaat  Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Sebagai bahan untuk membandingkan antara teori yang telah didapat 

dibangku kuliah dan kenyataan yang telah ada di dunia bisnis, sehingga 

memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam terutama 

berkaitan dengan manajemen pemasaran. 

2. Bagi ilmu manajemen pemasaran 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wahana informasi 

serta referensi untuk penulisan karya ilmiah dan penelitian sejenis 

dimasa yang akan datang. 

3.  Bagi perusahaan kosmetik  

Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi bagi perusahaan kosmetik 

yang tertarik untuk membidik pasar pria melalui produk facial wash.  
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