
I. PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduknya sangat 

besar. Pada tahun 1990 jumlah penduduk Indonesia berjumlah 192,2 juta 

jiwa, dan diperkirakan pada tahun 2005 jumlah penduduk Indonesia 

menjadi 223 juta jiwa (BPS, 2002).  Besarnya jumlah penduduk Indonesia 

merupakan peluang yang sangat besar bagi perusahaan untuk menjual 

produknya, termasuk dengan sistem penjualan langsung (direct selling). 

 Perkembangan bisnis penjulan langsung di Indonesia 

memperlihatkan perkembangan yang sangat pesat dan sangat berpotensi 

menjadi bisnis yang sangat menjanjikan. Data dari Asosiasi Penjual 

Langsung Indonesia (APLI) mencatat bahwa total penjualan bisnis direct 

selling yang termasuk di dalamnya Direct Selling Multi Level Marketing 

(DS-MLM) pada tahun 1999 mencapai Rp. 2,09 triliun, tahun 2002 

mencapai Rp. 4,17 triliun dan tahun 2003 mencapai Rp. 6,2 triliun. Seperti 

tertera pada Gambar 1 berikut.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Total Penjualan DS-MLM Tahun 1999, 2002 dan 2003 
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 2 

 Adapun peningkatan penjualan tersebut diiringi juga dengan 

peningkatan jumlah distributor dimana pada tahun 1999 berjumlah 

3.974.000 orang, pada tahun 2002 mencapai 4.765.000 orang, sementara 

pada tahun 2003 meningkat menjadi 5.472.000 orang seperti dapat dilihat 

pada Gambar 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Jumlah Distributor DS-MLM Tahun 1999, 2002 dan 2003 

 

 Pada saat ini terdapat sekitar 200 perusahaan yang bergerak pada 

bisnis DS-MLM dan yang baru terdaftar sebagai anggota APLI sebanyak 

60 perusahaan. Sebagian besar perusahaan DS-MLM yang beroperasi di 

Indonesia menjual produk perawatan kecantikan dan makanan kesehatan. 

Dari data penjulan di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu empat 

tahun (1999-2003) total penjulan pada bisnis DS-MLM naik dua kali lipat 

(200 persen). Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan yang 

usahanya di bidang kosmetika berkembang seiring dengan perkembangan 

industri bisnis DS-MLM. 
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 Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa Avon dan CNI merupakan 

perusahaan direct selling yang penjualannya paling besar. Dari Tabel 1 

juga terlihat bahwa dengan total anggota APLI sampai tahun 2002 

sebanyak 60 anggota, pemain utamanya hanya tujuh perusahaan yaitu: 

Avon, Oriflame, Amway, Tupperware, Sophie Martin dan CNI. Dari tujuh 

perusahaan tersebut, dua diantaranya merupakan perusahaan nasional 

yaitu Sophie Martin dan CNI. 

Tabel. 1 Statistik Pertumbuhan Penjualan Pemain Utama Direct Selling 
di Indonesia (Miliar Rupiah) 

 

Perusahaan 1997 1998 1999 2000 2001 

Avon 140 120 90 180 220 

Oriflame 70 80 85 90 135 

Amway 40 30 45 60 90 

CNI 160 150 100 140 210 

Tupperware 40 50 60 95 150 

Saralee 32 32 52 60 80 

Sophie Martin 20 30 50 100 110 

Anggota APLI 24 31 37 51 60 

Sumber: APLI (2002) 

  

 Perkembangan yang pesat dengan sistem DS-MLM juga menjadi 

daya tarik bagi perusahaan yang selama ini bergerak dalam sistem 

konvensional (retail) baik yang berskala internasional seperti General 

Motor (GM), City Group, Teleglobe, Palmolive, Prodigy, Gillette, AT&T, 

Colgate, masuk ke dalam sistem DS-MLM ini (Usahawan, 2001). Untuk 

skala Indonesia  seperti Maspion, Arnotts, Sido Muncul, Sari Ayu, Mustika 

ratu, Tempo Group juga masuk pada sistem DS-MLM ini (Swasembada, 

2003). 
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 Hal yang menarik pada perusahaan yang menggunakan sistem 

direct selling adalah dalam memperkenalkan produk-produk dan manfaat 

produk, perusahaan tidak melakukan kegiatan periklanan melalui media 

televisi, radio, surat kabar. Perusahaan yang menggunakan sistem 

pemasaran dengan direct selling hampir seluruh kegiatan penjualan dan 

promosinya dilakukan dengan cara penjualan perorangan (personal 

selling). 

  Melihat sifat dari sistem direct selling yang dinamis, maka 

perusahaan harus aktif dalam melakukan strategi untuk mendorong 

terciptanya penjualan (push strategy). Dalam strategi ini barang 

diperkenalkan dan dijual kepada konsumen, sehingga strategi ini  

memerlukan tenaga penjual/wiraniaga yang terlebih dahulu dibekali 

pengetahuan yang memadai tentang produk yang akan mereka pasarkan. 

Ini dilakukan agar saat berhadapan dengan konsumen, tenaga 

penjual/wiraniaga mampu memperkenalkan produk dengan baik. Secara 

aktif produsen melakukan promosi produk kepada perantara, dan 

perantara secara aktif pula mempromosikan produk kepada konsumen. 

 Dalam aktivitas komunikasi pemasaran langsung diperlukan alat 

komunikasi pemasaran, salah satunya adalah brosur. Saat ini brosur 

sangat dominan, bahkan menjadi satu-satunya alat komunikasi penting 

yang dipakai dalam komunikasi produk produsen kepada pengecer dan 

konsumen akhir. Sehingga dapat dikatakan brosur telah menjadi 

kebutuhan vital bagi pelaku bisnis dengan sistem direct selling dalam 

upaya memperkenalkan dan menjual produk-produk perusahaan. 
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 Oleh sebab itu ada daya tarik yang kuat untuk melakukan 

penelitian tentang pengaruh brosur terhadap tingkat aktivitas tenaga 

penjual, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap penjulan produk 

perusahaan yang menggunakan sistem DS-MLM. Untuk itu perlu 

melakukan penelitian tentang preferensi konsumen terhadap brosur pada 

perusahaan kosmetika yang menggunakan sistem penjualan langsung. 

 
1.2. Perumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Pertanyaan Pengukuran : 

Bagaimana karakteristk konsumen kosmetika dengan sistem 

penjulan langsung? 

2. Pertanyaan Riset : 

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi persepsi konsumen 

terhadap brosur produsen yang menggunakan sistem penjualan 

langsung? 

3. Pertanyaan Investigasi : 

Langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mengukur 

preferensi konsumen terhadap brosur produsen yang 

menggunakan sistem penjualan langsung? 

4. Pertanyaan Manajemen : 

Bagaimana alternatif strategi perbaikan dan pengembangan brosur 

yang sesuai dengan keinginan konsumen?  
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini 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 

 
1.4. Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi perusahaan sebagai masukan tentang preferensi 

konsumen terhadap brosur pada perusahaan kosmetika yang 

menggunakan sistem penjualan langsung. Pemahaman tentang 

preferensi konsumen terhadap brosur ini bermanfaat bagi dalam 

melakukan pengembangan brosur selanjutnya.  
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1.5. Ruang Lingkup 

 Oleh karena banyaknya produsen yang menggunakan sistem 

pemasaran langsung ini, maka ruang lingkup penelitian hanya difokuskan 

pada brosur yang dimiliki oleh lima perusahaan kosmetika dengan sistem 

pemasaran langsung. Produsen-produsen tersebut adalah Sara Lee, 

Avon, Thalia, Belleza dan Oriflame. Pemilihan lima produk dari produsen-

produsen tersebut disebabkan sudah umum digunakan oleh konsumen 

kosmetika yang menggunakan sistem direct selling, di samping itu Sara 

Lee, Avon dan Oriflame merupakan produk DS-MLM yang sudah cukup 

lama, sedangkan Thalia dan Belleza merupakan produk kosmetika DS-

MLM yang relatif baru sehingga ada kombinasi antara pemain lama dan 

pemain baru. 

 

  

 




