
 

I.  PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Seiring kemajuan jaman, kecantikan dan kesehatan kian menjadi penting bagi 

banyak manusia  kecantikan telah menjadi sebuah komoditas bisnis yang sangat 

menjanjikan, dimulai dari usaha penjualan produk kecantikan, perawatan kulit, perawatan 

rambut, kuku, tubuh, dan lain sebagainya. Dalam zaman serba komersil ini citra cantik 

merupakan sebuah komoditas yang dapat dibuat sesuai persepsi sesuai indutri kecantikan. 

Menjadi cantik dan tetap awet muda adalah dambaan setiap orang terutama para wanita. 

Apapun dilakukan agar tetap menarik dan cantik, termasuk salah satunya dengan 

kosmetika. Menurut istilah populer, kosmetika adalah bahan yang dipoleskan, 

disemprotkan atau digosokkan pada tubuh sehingga dapat memberikan kesegaran, 

kehalusan, kelembutan, kebersihan dan keharuman bagi pemakainya. Kosmetika adalah 

suatu  yang dapat memodifikasi aspek pada kulit dan rambut yang bisa bersifat perawatan 

atau untuk keindahan. 

Data pertumbuhan kosmetik di Indonesia dapat dilihat melalui data nilai ekspor 

Impor yang di keluarkan oleh Kementrian Perindustrian Repbulik Indonesia pada tahun 

dua tahun terakhir ditahun Januari- Juni 2009 dan Januari-Juni 2010 seperti yang 

disajikan pada Tabel 1. 

Selain data yang disajikan tabel1. Media cetak Jakarta post edisi mei 2010 

memberitakan bahwa berdasarkan survey yang dirilis oleh Nielsen 

Indonesia (perusahaan marketing research), dalam triwulan pertama tahun 2010 ada 

peningkatan dalam penjualan produk kecantikan (beauty products) sebesar 11%, lebih 

tinggi daripada penjualan barang konsumen/fast moving consumer goods. Sebagai 



 

gambaran, peningkatan dalam penjualan produk pangan (foods) selama triwulan pertama 

2010 sebesar 8%, barang kelontong/rumah tangga (household goods) sebesar 8%, dan 

produk pharmaceutical sebesar 5% jika dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 

2009. Berdasarkan nilai penjualan, dalam triwulan pertama 2010 ada kenaikan dalam 

nilai penjualan produk kecantikan sebesar 14.1% dibandingkan dengan triwulan pertama 

tahun sebelumnya. Untuk nilai penjualan merek premium (premium brands) pelembab 

dan pembersih wajah, ada kenaikan sebesar 18% (untuk pelembab) dan 15% (untuk 

pembersih wajah). Untuk merek menengah (medium brands), ada kenaikan sebesar 6% 

untuk jenis pelembab, sedangkan untuk pembersih turun sebesar 1%.  

Tabel.1 Data Pertumbuhan dan Nilai Ekspor –Impor Produk Kosmetik 
 Januari-Juni 2009, dan Januari-Juni 2010 di Indonesia (dalam US$). 
Tahun Impor Ekspor 
2009 103.071.842 96.150.182 
2010 129.502.956 124.537.235 

Sumber: Kementrian Perindustrian (2010) 

Tren kosmetika pun sejalan dengan tren fashion yang selalu berubah-ubah. Tak 

heran, jika berbagai industri kosmetik pun berlomba membuat produk 

kecantikan. Tujuannya untuk membuat para wanita tampil cantik dengan membeli 

produknya. Bersamaan dengan gencarnya produk kosmetik yang menawarkan inovasi 

mutakhir, dunia kecantikan melakukan langkah perubahan di jalur hijau. Perubahan ini 

menciptakan varian baru, green cosmetics, rangkaian kosmetik dan perawatan tubuh 

ramah lingkungan. Kosmetik organik juga diklaim lebih berkhasiat dibandingkan 

kosmetik natural karena mengandung antioksidan  lebih banyak Selain itu, dibandingkan 

kosmetik dengan senyawa kimia tinggi, green cosmetics ini lebih cepat diserap tubuh 

karena sifat bahan-bahannya yang alami. Keuntungan lainnya, dengan 



 

menggunakan green cosmetics, maka kita bisa mengurangi paparan bahan kimia pada 

kulit. 

Pemakaian kosmetik yang mengandung bahan kimia dalam waktu lama dan 

berulang bisa menyebabkan penuaan dini, iritasi, kulit pecah-pecah, atau kerusakan 

permanen kulit. Hidup sehat dengan cara Back to Nature sekarang semakin digemari. 

Penerapannya pun sudah merambah pada dunia kecantikan. Jadi, wanita tidak perlu 

mengeluarkan banyak uang untuk membeli kosmetika hasil teknologi canggih. Para ahli 

telah membuktikan bahwa mengkonsumsi bahan-bahan alami atau menggunakannya 

sebagai ramuan kecantikan jauh lebih aman dan dapat membersihkan tubuh dari racun 

makanan sehingga sel baru untuk kesehatan dan kecantikan pun terbentuk. Sayur-sayuran 

dan buah-buahan, sekarang bisa dijadikan untuk pembuatan lipstik, lotion, masker, 

shampo, dan berbagai piranti kosmetik lainnya. Sebenarnya kegiatan ini sudah dilakukan 

sejak dulu oleh putri-putri kerajaan. (Husainy, 2008) 

 Penggunaan Tumbuhan tumbuhan alami untuk kecantikan sangat memungkinkan 

dilakukan di Indonesia mengingat Indonesia merupakan salah satu negara mega diversity 

untuk tumbuhan obat di dunia. Wilayah hutan tropika Indonesia memiliki 

keanekaragaman hayati tertinggi ke-2 di dunia setelah Brazilia. Dari 40 000 jenis flora 

yang ada di dunia sebanyak 30 000 jenis dijumpai di Indonesia dan 940 jenis di antaranya 

diketahui berkhasiat sebagai obat dan kecantikan yang telah dipergunakan dalam 

pengobatan tradisional secara turun-temurun oleh berbagai etnis di Indonesia. Jumlah 

tumbuhan obat tersebut meliputi sekitar 90% dari jumlah tumbuhan obat yang terdapat di 

kawasan Asia (Puslitbangtri, 1992). Bahan-bahan alamiah tumbuhan banyak 

mengandung vitamin dan nutrisi bermanfaat. Apabila dikonsumsi zat-zat tersebut akan 



 

memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan dan kecantikan kulit wajah. Usaha ini 

dapat dilakukan dari dalam dan luar tubuh. Bahan alami ini jauh dari efek samping yang 

merugikan, yang bisa terdapat dalam bentuk bahan kosmetika kimia. 

Seiring dengan meningkatnya fenomena  “back to nature”, penggunaan 

tanaman  obat  sebagai  salah  satu  obat  alami  yang  minim  efek  samping  juga semaki 

meningkat. Pemakaian tanaman obat dalam dekade  terakhir ini cenderung 

meningkat sejalan dengan berkembangnya industri jamu atau obat tradisional, farmasi, 

kosmetik, makanan, dan minuman. Tanaman obat yang dipergunakan biasanya dalam 

bentuk simplisia (bahan yang telah dikeringkan dan belum mengalami pengolahan apa 

pun). Simplisia tersebut berasal dari akar, daun, bunga, biji, buah, terna, dan kulit batang 

(Syukur dan Hernani, 2002).  

Tidak hanya dari tanaman obat (Biofarmaka) bahan bahan untuk kosmetika juga 

berasal dari tanaman buah dan sayuran seperti bengkoang, jeruk, apel, papaya, 

tomat,kentang, ketimun, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari produksi Tanaman tanaman 

ini mengalami peningkatan produksi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

 

Tabel 2. Data Produksi Tanaman Buah, Sayuran, dan Tanaman Biofarmaka di  
  Indonesia 

Produksi Kelompok Komoditas 
2008 2009 

Buah2 an 18.027.889 18.521.552 
Sayuran 10.035.094 10.510.054 
Tanaman Biofarmaka 465.257.355 472.176.096 
Sumber: Ditjen Hortikultura (2010) 

  



 

Pada umumnya kecantikan selalu dikaitkan dengan kecantikan wajah. Dan 

Kecantikan Wajah selalu berkaitan dengan kosmetik. Pada Saat ini, tersedia beragam 

kosmetik siap pakai yang dijual dengan kemasan yang menarik dan cantik, iklan yang 

menarik dengan harga yang beragam. Di Negara Negara maju saat ini justru sedang 

menggalakkan hal hal yang bersifat alamiah (Back To Nature) karena ternyata terlalu 

banyak menggunakan bahan kimia dapat merusak tubuh. Bahan berikut adalah bahan 

sintetik yang sudah terbukti berbahaya bagi kesehatan menurut beberapa penelitian. 

Sodium Lauryl Sulfate (SLS) and Ammonium Lauryl Sulfate (ALS). SLS dan ALS dapat 

menyebabkan iritasi kulit yang hebat dan kedua zat ini dapat dengan mudah diserap ke 

dalam tubuh. Setelah terserap, endapan zat ini akan terdapat pada otak, jantung, paru paru 

dan hati yang akan menjadi masalah kesehatan jangka panjang. SLS dan ALS juga 

berpotensi menyebabkan katarak dan menganggu kesehatan mata pada anak anak. 

Selanjutnya adalah Bahan Pengawet Paraben .Paraben digunakan terutama pada kosmetik 

kulit, deodoran, dan beberapa produk perawatan kulit lainnya. Zat ini dapat menyebabkan 

kemerahan dan reaksi alergi pada kulit. Penelitian terakhir di Inggris menyebutkan bahwa 

ada hubungan antara penggunaan paraben dengan peningkatan kejadian kanker payudara 

pada perempuan. Disebutkan pula terdapat konsentrasi paraben yang sangat tinggi pada 

90% kasus kanker payudara yang diteliti. Kemudian zat berikutnya adalah Propylene 

Glycol Ditemukan pada beberapa produk kecantikan, kosmetik kulit dan pembersih 

wajah. Zat ini dapat menyebabkan kemerahan pada kulit dan dermatitis kontak. Studi 

terakhir juga menunjukan bahwa zat ini dapat merusak ginjal dan hati. Bahan selanjutnya 

adalah Isopropyl Alcohol Alkohol digunakan sebagai pelarut pada beberapa produk 

perawatan kulit. Zat ini dapat menyebabkan iritasi kulit dan merusak lapisan asam kulit 



 

sehingga bakteri dapat tumbuh dengan subur. Disamping itu, alkohol juga dapat 

menyebabkan penuaan dini. Bahan kimia berikutnya adalah DEA (Diethanolamine), TEA 

(Triethanolamine) and MEA (Monoethanolamine)Bahan ini jamak ditemukan pada 

kosmetik kulit dan produk perawatan kulit. Bahan bahan berbahaya ini dapat 

menyebabkan reaksi alergi dan penggunaan jangka panjang diduga dapat meningkatkan 

resiko terjadinya kanker ginjal dan hati. Zat selanjutnya adalah Aluminium sering 

digunakan pada produk penghilang bau badan. Aluminium diduga berhubungan dengan 

penyakit pikun atau Alzheimer’s. Bahan lainnya adalah Polyethylene Glycol (PEG 

)Bahan ini digunakan untuk mengentalkan produk kosmetik kulit. PEG akan menganggu 

kelembaban alami kulit sehingga menyebabkan terjadinya penuaan dini dan kulit menjadi 

rentan terhadap bakteri. 

1.2 Perumusan Masalah 

Produk  kosmetik selalu mendapat perhatian besar dari masyarakat karena segala 

sesuatu yang menyangkut penampilan fisik dan kecantikan makin menjadi kebutuhan 

utama dalam penampilan. Hal ini menimbulkan persaingan produk produk kosmetik 

untuk menawarkan kecantikan bagi masyarakat selaku konsumen. 

Indikasi pertumbuhan persaingan bisnis kosmetika ini pun terlihat dari beberapa 

penjualan dan target penerimaan yang di pasang oleh beberapa perusahaan kosmetika di 

Indonesia. Data yang dilansir dari Media Finance Today edisi Februari 2011 menyatakan 

bahwa perusahaan kosmetika PT Mandom Tbk,   PT. Martino Berto, Tbk dengan produk 

produk Sari Ayu dan PT Mustika Ratu Tbk dengan produk produk kecantikan Mustika 

Ratu  mencetak pertumbuhan penjualan yang belum diaudit 5,6% - 13,5% pada 2010 



 

seiring kenaikan permintaan domestik dan ekspor. Capaian tersebut sesuai dengan rata-

rata pertumbuhan industri kosmetik nasional sebesar 5%-10% per tahun.  

Dalam media Indonesia Finance Today Alia, Investor Relation Mandom 

Indonesia, menjelaskan penjualan perseroan hingga kuartal IV 2010 mencapai Rp 1,46 

triliun, naik 5,69% dibandingkan 2009 sebesar Rp 1,38 triliun. Kenaikan tersebut 

ditopang penjualan domestik sebesar Rp 1,095 triliun, sedangkan ekspor Rp 372 miliar. 

Berdasarkan laporan keuangan perseroan yang belum diaudit, kenaikan penjualan 

tersebut memicu peningkatan laba bersih 2010 sebesar 5,6% dibandingkan 2009, dari Rp 

124 miliar menjadi Rp 131 miliar.  

Dalam keterangannya kepada Bursa Efek Indonesia, tahun 2011 Mandom 

menargetkan penjualan hingga Rp 1,6 triliun, Marcus Handiwidjaja, Direktur Keuangan 

Martina Berto, mengatakan perseroan membukukan pendapatan Rp 565 miliar pada 

2010, naik 9,49% dari 2009 sebesar Rp 516 miliar. Laba bersih mencapai Rp 38 miliar 

pada 2010, meningkat 72,7% dibandingkan 2009 sebesar Rp 22 miliar.Sementara itu, 

Putri K Wardhani, Presiden Direktur Mustika Ratu, mengatakan perseroan membukukan 

pendapatan unaudited sekitar Rp 521 miliar sepanjang 2010. Pendapatan tersebut 

meningkat 13,5% dibandingkan 2009 sebesar Rp 458,8 miliar. Untuk lebih jelasnya 

perbandinangan kinerja tiga emitmen perusahaan kosmetik ini dapat diliat pada tabel3. 

Tabel 3. Perbandingan Kinerja tiga Emitmen Kosmetik, PT Martina Beto, Tbk,  
    PT Mandom Tbk, PT Mustika Ratu Tbk 2007-2011 
 

PT.Martina 
Beto, TBk 

2007 
 

2008 2009 2010 
(Unaudited) 

2011 
(Target 

Pertumbuhan)
Penjualan 
(Milyar) 

335 430 516 565 664 

Laba bersih 
(Milyar) 

    2   3 22  38  45 
 



 

Net Margin 
(%) 

0,7%  0,6%  4,3%  6,7%   6,7% 

PT.Mandom, 
Tbk 

     

Penjualan 
(Milyar) 

1.018 1.240 1.389 1.467 1.600 

Lababersih 
(Milyar) 

  111   115   125    131    143 

Net Margin 
(%) 

  10.9    9.3    9.0    8.9      8.9 

PT Mustika 
Ratu 

     

Penjualan 
(Milyar) 

252 308 346 459 521 

Laba bersih 
(Milyar) 

  11   22   21   25   48 

Net Margin 
(%) 

 4,4  7.2   6.1  5.4   9.1 

Sumber: Laporan keuangan PT Martina berto, tbk, PT Mandom Tbk, PT Mustika 
Ratu,Tbk, Estimasi IFT dalam 
http://www.indonesiafinancetoday.com/read/4313/Penjualan-Emiten-Kosmetik  

Melihat data yag disajikan tabel 3 diatas terlihat bahwa PT Martina Berto,Tbk dan 

PT Mustika Ratu,Tbk sebagai pengusung produk produk kosmetika berbahan dasar 

natural mendapat persaingan penjualan dengan angka penjualan yang masih lebih rendah 

dibanding PT Mandom Tbk yang tidak mengusung produk produk kecantikan berbahan 

dasar natural. Disamping itu masing masing perusahaan juga memasang target 

pertumbuhan di tahun 2011 dalam aktivitas bisnisnya. Hal ini tentu saja memerlukan 

informasi yang lebih banyak lagi mengenai perilaku konsumen produk kecantikan di 

Indonesia yang mencakup perilaku konsumsi, persepsi, dan kepuasan yang terjadi dalam 

menggunakan produk produk kecantikan berbahan dasar natural. 

Produk produk kosmetik juga tidak hanya di produksi oleh ketiga perusahaan 

diatas. Ada beberapa perusahaan yang menjadi produsen besar produk kecantikan di 

Indonesia antara lain PT Unilever, Procter and Gembler (P&G), dan Loreal. Menurut data 

pangsa pasar yang dikeluarkan oleh Indonesia Finance Today edisi februari 2011 pangsa 



 

pasar produk perawatan tubuh dan kosmetik L’oreal Indonesia di pasar domestik 

mencapai 8% atau menempati urutan ketiga setelah Unilever dengan pangsa pasar 60% 

dan PT Procter & Gamble Indonesia (P&G) dengan pangsa pasar mencapai 20%. 

Sedangkan perusahaan Martina Berto, berada di urutan keempat dengan pangsa pasar 

5,7%. Hal ini mengisyaratkan bahwa walaupun masyarakat mulai menggemari produk 

produk kecantikan berbahan dasar natural tetapi produk produk kosmetik lain juga masih 

diminati oleh masyarakat konsumen produk kecantikan di Indonesia. 

 Dengan adanya paradigma kembali kepada produk produk natural dalam bisnis 

kecantikan maka perlu diketahui apakah dengan paradima kembali ke alam (natural) ini 

telah dapat menciptakan kepuasan kepada konsumen sehingga menimbulkan loyalitas 

untuk tetap menggunakan produk produk natural. Dalam Era kompetisi, perusahaan perlu 

merubah cara pandangan dan pemahaman untuk melibatkan pihak pihak yang terkait 

dalam pemasaran dengan lebih proaktif. Pemasar berwawasan pelanggan sudah 

seharusnya lebih memahami perilaku konsumennya apabila berkeinginan memperoleh 

jumlah pembeli dan keuntungan yang memadai. Untuk itu diperlukan informasi yang 

terkini dan valid sebagai basis perancangan strategi guna pengembangan produk. 

Seiring meningkatnya bisnis kecantikan dan adanya paradigma kecantikan 

berbahan dasar tanaman tanaman  alami (natural) maka produk produk yang ditawarkan 

kepasar juga mengalami berbagai variasi. Berbagai Variasi produk dapat dilihat dengan 

banyaknya bahan dasar yang berbasis tanaman alami (natural) muncul dipasar. Hal ini 

dapat melahirkan berbagai persepsi bagi konsumen untuk memilih produk yang ideal. 

Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih,  

mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita dan proses tersebut 



 

mempengaruhi perilaku kita. Persepsi adalah suatu proses kognitif psikologis dalam diri 

manusia yang mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai dan pengharapan yang digunakan 

untuk memaknai obyek persepsi (Mulyana, 2001 dalam  Setiawati, 2006).  

Karakteristik perilaku konsumen produk kecantikan berbeda beda di tiap tiap 

daerah. Hal ini akan memepengaruhi berbagai keputusan pembelian produk kecantikan 

yang beranekaragam. Masyarakat Indonesia merupakan pasar yang heterogen. Oleh 

karena itu, dibutuhkan Informasi mengenai Karakteristik perilaku konsumen,  persepsi, 

loyalitas konsumen produk kecantikan berbahan dasar alami dapat dilakukan dengan 

melakukan penelitian di berbagai daerah di indonesia. Tak hanya bertumpu di Jabotabek 

dan Pulau Jawa. Informasi ini juga harus di peroleh dari berbagai wilayah meliputi 

berbagai pulau di Indonesia. Salah satu kota besar di indonesia yang menarik diteliti 

adalah Kota Medan di Sumatera Utara. Berdasarkan data wikipedia, Medan merupakan 

kota terbesar dipulau Sumatera dengan jumlah penduduk  2.109.339 jiwa ditahun 2010 

dan memiliki tingkat variasi keaneka ragaman penduduk dari berbagai suku seperti 

Batak, Melayu Jawa,Minang kabau, Tionghoa, Aceh, sunda, dan lainnya hal ini dapat  

memberikan banyak memberikan informasi mengenai perilaku konsumen produk 

kecantikan  

Berdasarkan hasil uraian diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan: 

1. Bagaimana Profil Konsumen produk kecantikan berbahan dasar Natural dan Non 

Natural  

2. Bagaimana  persepsi dan sikap konsumen terhadap Produk kecantikan Ektrak 

tumbuhan alami (Natural) 



 

3. Bagaimana Kepuasan dan Loyalitas Konsumen produk kecantikan ekstrak 

tumbuhan alami 

4. Bagaimana Niat penggunaan Produk Kecantikan Ekstrak tumbuhan alami 

(Natural) 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Menganalisis profil  konsumen produk kecantikan ekstrak tumbuhan alami 

(Natural) dan Non Natural 

2. Menganalisis Persepsi dan Sikap Konsumen Kecantikan  ekstrak tumbuhan alami 

(Natural) dan Non Natural 

3. Menganalisis  Kepuasan dan Loyalitas Konsumen produk kecantikan natural dan 

non natural 

4. Menganalisis Niat penggunaan produk kecantikan ekstrak tumbuhan alami 

(Natural) dan Non Natural 

5. Merumuskan Implikasi Manjerial dalam pemasaran produk kecantikan ekstrak 

tumbuhan alami (Natural) 
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