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Analisis Preferensi Konsumen Terhadap Brosur Produk Kosmetika  
Dengan Sistem Penjualan Langsung 

 
 Tujuan penelitian adalah sebagai berikut (1) Menganalisis karakteristik 
konsumen kosmetika dengan sistem penjualan langsung; (2) Menganalisis tingkat 
kepentingan atribut-atribut yang mempengaruhi pemilihan atau ketertarikan terhadap 
brosur produk penjualan langsung; (3) Menganalisis preferensi konsumen pengguna 
produk-produk penjualan langsung tentang masing-masing brosur berdasarkan atribut-
atribut utama yang mempengaruhi kesukaan konsumen, sehingga dapat diketahui 
karakteristik brosur masing-masing perusahaan kosmetika menurut sudut pandang 
konsumen; (4) Merumuskan alternatif strategi perbaikan dan pengembangan brosur 
perusahaan kosmetika dengan sistem penjualan langsung. 

Responden pada penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu responden yang 
merupakan sebagai konsumen akhir (end user)  dengan jumlah responden sebesar 100 
responden, dan  disamping sebagai konsumen akhir (end user) juga merupakan sebagai 
penjual (resale) produk kosmetika dengan sistem penjualan langsung dengan jumlah 
populasi sebesar 58 responden yang mempunyai karakteristik tidak berbeda jauh. 
Adapun karakteristik responden berdasakan demografi yaitu bahwa responden baik 
pengguna maupun penjual yaitu sebagian besar atau dengan persentase tertinggi adalah 
wanita, kisaran usia antara 26 – 45 tahun, tingkat pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, 
status pernikahan adalah sudah menikah, dengan tingkat pengeluaran rumah tangga 
(konsumsi) berkisar antara Rp.1.000.000 – 2.000.000,- dan status tempat tinggal adalah 
milik sendiri. 
  Adapun berdasarkan dua belas atribut yang dianggap penting oleh konsumen 
sebagai penciri dari suatu brosur, maka urutan tingkat kepentingan atribut-atribut brosur 
berdasarkan responden adalah 1)Cover 2) Isi katalog 3)Informasi diskon 4) Model Iklan 
5)Desain Media 6)Kejelasan informasi produk 7)Jenis Kertas 8)Gaya bahasa 9)Ukuran 
brosur 10)Ketebalan 11)Kontinuitas dan 12)Distribusi. 
 Adapun berdasarkan dua belas atribut penciri brosur menurut penilaian 
responden bahwa secara keseluruhan brosur Orfilame dianggap merupakan brosur 
terbaik yaitu bahwa berdasarkan dua belas penciri atribut brosur terdapat tujuh 
keunggulan Oriflame yaitu 1) Jenis kertas, 2) Desain Media, 3) Isi Katalog, 4)Kejelasan 
informasi, 5)Sampul, 6)Ketebalan dan 7)Ukuran brosur. Adapun peringkat kedua yaitu 
adalah Avon dengan tiga keunggulan penciri atribut yaitu 1) Model iklan, 2) Kontinuitas, 
3) Gaya bahasa dan 4) Info diskon, sedangkan untuk atribut distribusi diungguli oleh 
Saralee. Secara umum dari lima perusahaan produk kosmetika dengan sistem penjualan 
langsung bedasarkan dua belas atribut penciri brosur bahwa brosur yang dianggap 
sesuai dengan keinginan konsumen adalah Oriflame, Avon, Belleza, Saralee, dan Thalia. 

Berdasarkan hasil kombinasi atribut penciri brosur yang dianggap  sesuai 
dengan responden, maka perusahaan diharapkan dapat memenuhi keinginan 
konsumennya dengan  membuat suatu brosur bagi produk kosmetika dengan kombinasi 
gambar model sebagai cover/sampul brosur, ukuran brosur 21 x 19.5 cm, frekuensi 
penerbitan 1 bulan 1 kali dan diskon sebagai informasi utama dalam brosur. 

 
 




