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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada era yang semakin maju dan persaingan dalam dunia bisnis yang 

semakin ketat, setiap perusahaan dituntut untuk dapat menjaga stabilitas dan terus 

berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Setiap perusahaan berjuang sekeras 

mungkin menjalankan roda bisnisnya untuk memperoleh keuntungan yang 

sebesar-besarnya. Bahkan perusahaan saling berlomba untuk mendapatkan image 

yang positif dan kesetiaan konsumen terhadap produknya. Sama halnya dengan 

perusahaan-perusahaan kosmetik di Indonesia, munculnya pesaing-pesaing baru 

membuat persaingan bisnis kosmetik semakin ketat. Perusahaan tidak hanya 

bersaing dalam menarik pelanggan baru, tetapi juga perlu mempertahankan 

pelanggan yang sudah ada. 

Sri Wulandari (2015) menyatakan bahwa potensi pasar kosmetik Indonesia 

cukup besar, permintaan pasar kosmetik terbilang tinggi, dimana penduduk 

perempuan di Indonesia yang mencapai 118 juta orang adalah potensi pasar yang 

tak bisa diabaikan (Majalahreviewweekly.com, Oktober 2015). Nilai pasar 

industri kosmetik yang dihitung berdasarkan kompilasi dan estimasi 

duniaindustri.com mencakup produk kosmetik buatan lokal maupun impor 

mencapai 49,61 triliun rupiah pada tahun 2013. (Duniaindustri.com, Desember 

2015). 
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Perhitungan nilai pasar industri kosmetik ini lebih tinggi dibanding data dari 

Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi). Perkosmi sebelumnya 

memperkirakan pada tahun 2013 penjualan kosmetik tumbuh 15% menjadi         

Rp 11,22 triliun dibanding tahun 2012 sebesar Rp 9,76 triliun. Sementara produk 

kecantikan dan perawatan tubuh global pada tahun 2012 mencapai US$ 348 

miliar, tumbuh tipis US$ 12 miliar dibanding tahun sebelumnya, berdasarkan data 

Euro Monitor.  

Sebagai negara berkembang Indonesia menjadi pasar potensial. Fenomena 

tersebut menggambarkan kondisi persaingan dunia bisnis saat ini semakin ketat. 

Menghadapi persaingan yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk bisa 

menciptakan suatu keunikan tersendiri diiringi penanaman citra yang positif 

terhadap produk yang dikeluarkan agar bisa unggul diantara para pesaing. Melihat 

kondisi ekonomi dan gaya hidup masyarakat Indonesia saat ini yang semakin 

cerdas dan selalu mencari hal-hal baru setiap waktu, pemasar harus pintar menarik 

perhatian konsumen dan mempertahankan pangsa pasar serta mengembangkannya 

agar dapat menguasai market share. 

Hakekatnya konsumen merupakan faktor penting bagi berlangsungnya 

hidup perusahaan, konsumen semakin lama semakin pintar dan cermat dalam 

mencari sebuah informasi atas produk yang akan dibelinya. Di era globalisasi 

seperti saat ini yang mana kebutuhan mencari informasi semakin mudah yang 

diakibatkan oleh tersedianya internet dan media-media lainnya yang memanjakan 

konsumen mencari informasi produk yang akan dibelinya. 
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Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa yang didapatkan 

seeorang dari membandingkan antara kinerja (atau hasil) produk yang 

dipersepsikan dan ekspektasikanya. Kepuasan konsumen sangat tergantung pada 

kinerja produk maupun jasa ( Tjiptono dan Diana, 2015:23). 

Motivasi konsumen merupakan dorongan dalam individu yang bersifat 

dinamis dan selalu berubah karena adanya  reaksi  terhadap  berbagai pandangan. 

Kebutuhan yang secara terus- menerus berubah merupakan suatu implementasi 

konsumen untuk memenuhi keinginan yang tumbuh dari dorongan yang 

dimilikinya. Menurut Schiffman dan Kanuk (2007:72) “Motivation can be 

described as the driving force within individuals that impels  them to  action”. 

Artinya motivasi adalah kekuatan pendorong dalam diri seseorang yang 

memaksanya untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi adalah suatu keadaan 

dalam pribadi yang mendorong keinginan individu untuk melakukan keinginan 

tertentu guna mencapai tujuan. Dalam bidang pemasaran motivasi pembelian 

adalah pertimbangan- pertimbangan dan pengaruh yang mendorong orang untuk 

melakukan pembelian. Sejumlah peneliti perilaku konsumen  membedakan  

motivasi konsumen menjadi dua bagian, motivasi pembelian rasional dan 

motivasi pembelian emosional. Dalam konteks pemasaran, istilah motivasi   

pembelian   rasional   menunjuk kepada konsumen yang membeli berdasarkan 

kriteria yang objektif seperti misalnya ukuran, berat, harga atau volume barang, 

sedangkan motivasi emosional menunjuk kepada konsumen yang membeli 

berdasarkan kriteria yang subjektif seperti misalnya  kebanggaan  atau  status 

(Schiffman & Kanuk, 2007:91). 
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Sikap menurut L.L. Thurstone dalam Engel (2004:106), adalah afeksi atau 

perasaan individu terhadap sebuah rangsangan. Biasanya individu yang menerima 

suatu ransangan akan memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Respon 

yang diberikan setiap individu tidaklah sama, tergantung pada sifat, karakter, 

keyakinan dan nilai-nilai dasar yang dianut dalam kehidupannya. Sikap terbentuk 

dan tersimpan dalam memori jangka panjang setiap individu, yang dapat diingat 

kembali pada saat yang tepat untuk membantunya menghadapi sebuah isu atau 

masalah. 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2007) pembelajaran konsumen merupakan 

proses. Proses yang terus menerus berkembang dan berubah karena adanya 

pengetahuan-pengetahuan yang baru diperoleh yang mungkin dapat di dapat dari 

membaca, diskusi, pengamatan, dan berpikir atau dari pengalaman yang di alami 

sendiri.  

Gaya hidup menggambarkan seseorang secara keseluruhan yang 

berinteraksi dengan lingkungannya Kotler dan Keller, (2009:175). Gaya hidup 

masyarakat mengalami perubahan dalam menikmati kopi, dahulu masyarakat 

menikmati kopi hanya di warung atau di rumah, namun saat ini masyarakat lebih 

memilih menikmati kopi di suatu tempat seperti di coffee shop. Kasali (2010:91) 

menyatakan bahwa gaya hidup mencerminkan bagaimana seseorang 

menghabiskan waktu dan uangnya yang dinyatakan dalam aktivitas-aktivitas, 

minat dan pendapat-pendapat. 

Perkembangan industri kosmetik Indonesia yang tergolong solid, terlihat 

dari peningkatan penjualan kosmetik pada tahun 2012 sebesar 14% menjadi Rp 
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9,67 triliun dari sebelumnya Rp 8,5 triliun. Selain itu. kebutuhan make up di 

Indonesia diakomodasi oleh banyaknya produsen make up di Indonesia. Merek–

merek terkenal dari luar negeri pun turut hadir di pasaran. Begitu juga dengan 

merek-merek yang berada di dalam negeri, persaingan antara perusahaan semakin 

ketat, salah satunya perusahaan kosmetik yang turut bersaing dalam 

memperebutkan pelanggan di Indonesi adalah Wardah.  

Inspiring beauty adalah suatu pernyataan yang berarti produk yang 

dihasilkan oleh Wardah dapat memberikan kepercayaan diri bahwa dirinya adalah 

cantik, dan kecantikan ini berasal dari kosmetik Wardah yang digunakannya. 

Wardah merasa selalu menjadi pendamping bagi wanita Indonesia, dan hal ini 

menjadi salah satu filosofi yang mengalir selama proses produksi Wardah.  

Dengan demikian jelaslah alasan merek kosmetik Wardah menjadi salah 

satu merek yang disukai wanita muslim di Indonesia. Kondisi Wardah di 

Indonesia tahun 2018 dibanding dengan produk kosmetik merek lain adalah 

seperti yang tampak di tabel 1.1 untuk produk bedak tabor, tabel 1.2 untuk produk 

lipstick, dan tabel 1.3 untuk produk mascara. 
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Tabel 1.1 

Top Brand Indeks kategori Bedak Muka tabur tahun 2018 

Merek TBI TOP 

Wardah 21,8 % TOP 

Viva 17,4 % TOP 

Marcks 15,9 % TOP 

Sariayu 10,4 %  

Pixy 4,5 %  

Sumber : topbrand-award.com 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 kategori 

TOP untuk produk bedak muka tabur diduduki oleh Wardah (21,8%), Viva 

(17,4%) dan Marcks (15,9%). Hal ini dikarenakan ketiga produk tersebut lebih 

diminati di kalangan masyarakat dibanding kedua pesaingnya (Sariayu dan Pixy) 

berdasarkan survei yang dilakukan oleh TOP Brand. 

Tabel 1.2 

Top Brand Indeks kategori Lipstik tahun 2018 

Merek TBI TOP 

Wardah 36,2 % TOP 

Revlon 10,7 % TOP 

Viva 7,6 %  

Mirabella 7,5 %  

Sariayu 7,2 %  

Sumber : topbrand-award.com 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 kategori 

TOP untuk produk lipstik diduduki oleh Wardah (36,2%), Revlon (10,7%). Hal ini 
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dikarenakan kedua produk tersebut lebih diminati di kalangan masyarakat 

dibanding pesaingnya (Viva, Mirabella dan Sariayu) berdasarkan survei yang 

dilakukan oleh TOP Brand. 

Tabel 1.3 

Top Brand Indeks kategori Maskara tahun 2018 

Merek TBI TOP 

Maybelline 22.0 % TOP 

Wardah 19.0 % TOP 

Oriflame 11.5 % TOP 

Revlon 11.4 %  

QL 9.5 %  

Sumber : topbrand-award.com 

Berdasarkan tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 kategori 

TOP untuk produk maskara diduduki oleh Maybelline (22,0%),  Wardah (19,0%), 

Oriflame (11,5%). Hal ini dikarenakan ketiga produk tersebut lebih diminati di 

kalangan masyarakat dibanding kedua pesaingnya (Revlon dan QL) berdasarkan 

survei yang dilakukan oleh TOP Brand.  

Ketiga tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum pelanggan merasa 

puas mengunakan produk kosmetik Wardah, namun ada beberapa jenis produk 

Wardah yang masih belum masuk dalam kategori TOP Brand, sehingga menjadi 

perhatian bagi pihak manajemen memberikan yang terbaik bagi pelanggan untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Adanya perbedaan penelitian (gap research) mengenai pengaruh Motivasi, 

pembelajaran, sikap dan gaya hidup terhadap kepuasan pelanggan. Merna M. M. 
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Tompura (2014) menyatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan. Dahyang Reksa Maruto (2015) menyatakan bahwa 

motivasi berpengaruh terhadap kepuasan pembelian. D Nata Wijaya (2018) 

mengatakan bahwa motivasi memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan.  

Merna M. M. Tompura (2014) mendapatkan hasil penelitian bahwa 

pembelajaran berpengaruh positif dan siginifikan terhadap kepuasan pelanggan, 

sedangkan hasil penelitian Dianti (2013) menyatakan bahwa pembelajaran tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hal tersebut berarti semakin bagus 

pembelajaran yang didapatkan oleh konsumen tidak mempengaruhi kepuasan 

konsumen akan suatu produk. 

Penelitian oleh Dahyang Reksa Maruto (2015) dan Merna M. M. Tompura 

(2014) mengatakan bahwa sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan peneliian 

yang dilakukan oleh Susilowati (2016) bahwa sikap tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan. 

Aguslim dan Wati (2015) hasil penelitiannya menyatakan bahwa gaya hidup 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Berbeda dengan penelitian 

Hartanto (2016) yang mengatakan bahwa gaya hidup tidak memiliki pengaruh 

terhadap kepuasan konsumen. 

Berdasarkan   pemaparan teori di atas,  maka penelitian ini mengambil 

judul: “PENGARUH MOTIVASI, PEMBELAJARAN, SIKAP, DAN GAYA 

HIDUP TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PRODUK KOSMETIK 



9 

 

 

WARDAH (STUDI KASUS MAHASISWI FAKULTAS EKONOMI DAN 

BISNIS UNIVERSITAS MURIA KUDUS)”. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

1.2.1. Penelitian ini mengambil obyek penelitian pada produk kosmetik Wardah. 

1.2.2. Penelitian ini meneliti faktor Motivasi, pembelajaran, sikap dan gaya 

hidup (X) sebagai variabel bebas dan kepuasan pelanggan (Y) sebagai 

variabel terikat.  

1.2.3. Responden / Subyek penelitian adalah mahasiswi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Muria Kudus yang menggunakan produk kosmetik 

wardah 

1.2.4. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan setelah proposal disetujui. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Perkembangan industri kosmetik Indonesia yang tergolong solid, terlihat 

dari peningkatan penjualan kosmetik pada tahun 2012 sebesar 14% menjadi Rp 

9,67 triliun dari sebelumnya Rp 8,5 triliun. Beberapa produk kosmetik Wardah 

telah masuk dalam kategori TOP Brand, namun masih banyak produk Wardah 

yang belum menjadi TOP Brand seperti pembersih dan pelembab wajah, masker 

wajah dan eyeliner dan lain-lain. Hal ini berarti pelanggan masih kurang puas 

dengan produk-produk tersebut. Manajemen Wardah untuk meningkatkan 

kepuasan pelanggan dengan mempelajari motivasi, pembelajaran, sikap dan gaya 

hidup pelanggan terhadap produk Wardah. Adanya perbedaan penelitian 
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mengenai motivasi, pembelajaran, sikap dan gaya hidup terhadap kepuasan 

pelanggan. Berdasarkan permasalahan di atas memunculkan pertanyaan penelitian 

yaitu sebagai berikut: 

1.3.1. Apakah terdapat pengaruh positif motivasi terhadap kepuasan pelanggan 

produk kosmetik Wardah? 

1.3.2. Apakah terdapat pengaruh positif pembelajaran terhadap kepuasan 

pelanggan produk kosmetik Wardah? 

1.3.3. Apakah terdapat pengaruh positif sikap terhadap kepuasan pelanggan 

produk kosmetik Wardah? 

1.3.4. Apakah terdapat pengaruh positif gaya hidup terhadap kepuasan pelanggan 

produk kosmetik Wardah? 

1.3.5. Apakah terdapat pengaruh positif Motivasi, pembelajaran, sikap dan gaya 

hidup yang meliputi motivasi, pembelajaran, sikap dan gaya hidup 

terhadap kepuasan pelanggan produk kosmetik Wardah secara berganda? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut: 

1.4.1. Menguji pengaruh positif motivasi terhadap kepuasan pelanggan produk 

kosmetik Wardah. 

1.4.2. Menguji pengaruh positif pembelajaran terhadap kepuasan pelanggan 

produk kosmetik Wardah. 

1.4.3. Menguji pengaruh positif sikap terhadap kepuasan pelanggan produk 

kosmetik Wardah. 
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1.4.4. Menguji pengaruh positif gaya hidup terhadap kepuasan pelanggan produk 

kosmetik Wardah. 

1.4.5. Menguji pengaruh positif motivasi, pembelajaran, sikap dan gaya hidup 

terhadap kepuasan pelanggan produk kosmetik Wardah. 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian bagi pihak: 

1.5.1. Produk kosmetik Wardah. 

Penelitian ini memberikan masukan yang bermanfaat untuk menentukan 

langkah-langkah strategi bisnis perusahaan berkaitan dengan Motivasi, 

pembelajaran, sikap dan gaya hidup untuk menarik konsumen yang pada 

akhirnya memberikan kepuasan terhadap konsumen produk Produk 

kosmetik Wardah.  

1.5.2. Konsumen produk Produk kosmetik Wardah 

Penelitian ini memberikan pengetahuan atau informasi mengenai produk 

Produk kosmetik Wardah sehingga konsumen tertarik terhadap produk 

Produk kosmetik Wardah. 

1.5.3. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan 

wawasan mengenai Motivasi, pembelajaran, sikap dan gaya hidup 

terhadap kepuasan pelanggan oleh konsumen, sehingga dapat dijadikan 

bahan pertimbangan peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian 

di masa mendatang.  


