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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Saat ini perkembangan produk kosmetik sangatlah pesat, hampir bagi para 

konsumen terutama kaum wanita menganggap kosmetik merupakan kebutuhan 

sehari-hari. Hal tersebut sesuai dengan sifat konsumen yang selalu ingin tampil 

menarik dihadapan publik. Hal tersebut juga membuat para produsen kosmetik 

berlomba-lomba untuk memproduksi dan memasarkan berbagai macam produk 

kosmetik untuk menarik hati konsumen sehingga konsumen akan membeli produk 

kosmetik yang mereka tawarkan. Produsen merespon peluang ini dengan 

menciptakan beranekaragam produk kosmetik dan perawatan kulit bagi kaum 

wanita maupun pria untuk menunjang penampilan mereka. Saat ini terdapat 

berbagai macam produk kosmetik lokal maupun produk impor yang dapat dipilih 

oleh konsumen untuk digunakan sehari-hari. Produk kosmetik tersebut dapat 

diperoleh di pusat perbelanjaan, klinik kecantikan, maupun pasar tradisonal 

(Ningrum, 2016). 

Salah satu unsur yang cukup penting dalam dunia kecantikan adalah 

kosmetik. Kosmetik berasal dari kata kosmein (Yunani) yang berarti berhias. 

Sejak zaman dahulu kosmetik telah banyak dikenal oleh masyarakat luas. Pada 

abad ke 19 dunia kosmetik mulai mendapat perhatian dunia, hal ini dikarenakan 

selain untuk kecantikan produk kosmetik juga digunakan untuk kesehatan. Ilmu 

pengetahuan mengenai kosmetik kemudian tersebar melalui jalur komunikasi 

dalam bentuk kegitan perdagangan, agama, buadaya, politik dan militer ke seluruh 
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penjuru dunia. Di Indonesia sejarah tentang kosmetik dimulai sebelum zaman 

penjajahan Belanda. Pada abad ke-20 Perkembangan ilmu kosmetik serta 

industrinya baru dimulai secara besar-besaran (Tranggono, 2007).  

Kosmetik merupakan bahan atau campuran bahan yang digosokkan, 

dituangkan, disemprotkan atau dipergunakan pada badan atau bagian badan 

manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik 

atau mengubah rupa dan tidak termasuk dalam golongan obat (Hamzah, 2011). 

Kecantikan semakin berkembang dari masa ke masa, tak hanya menjadi sebuah 

keinginan, tetapi juga telah menjadi sebuah kebutuhan bagi konsumen yang 

mengakibatkan semakin meningkatnya industri kosmetik di dunia, termasuk di 

Indonesia. Indonesia tidak terlepas dari gaya hidup modern saat ini, hal ini 

terbukti dari tingginya produksi kosmetik di Indonesia, dimana dari tahun ke 

tahun penjualannya semakin meningkat baik kosmetik produksi dalam negeri, 

maupun kosmetik impor. 

Industri kosmetik merupakan industri yang cukup dinamis, sehingga para 

pengusaha banyak yang berminat untuk berkecimpung dan memperluas pasarnya 

di Indonesia. Selain alasan tersebut, semakin banyak konsumen yang ingin tampil 

cantik dan menarik bahkan mereka menganggap bahwa tampil cantik dan menarik 

sudah menjadi kewajiban, alasan ini juga yang membuat produsen kosmetik terus-

menerus bermunculan dengan varian-varian produk kosmetik yang beraneka 

ragam yang akan memuluskan langkah para konsumen untuk dapat mempercatik 

dan memperindah diri mereka, dan membuat para konsumen juga memiliki 

banyak pilihan produk kosmetik yang ingin mereka gunakan. 
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Berbagai produk kosmetik tersebar di pasaran dengan berbagian jenis, 

bentuk, kemasan, fungs dan harga, yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen 

sasarannya. Perusahaan yang bergerak dalam bidang kosmetik berdiri untuk 

berlomba-lomba memenuhi kebutuhan para konsumen, hal ini membuat pasar 

kosmetik menjadi pasar yang sangat menguntungkan dan sangat diincar oleh para 

produsen. Produsen terus berlomba-lomba menciptakan beragam produk baru, 

tidak hanya produsen luar negeri, namun begitu juga dengan produsen dalam 

negeri berlomba-lomba menciptakan kosmetik dengan beragam merek dan jenis. 

Obyek dalam penelitian ini yaitu Toko Irfan Kosmetik Poso, letak toko 

yang berada di pusat Kota menjadikan toko ini sangat strategis dan mudah untuk 

dijangkau oleh konsumen. Toko ini menjadi salah satu toko kosmetik terbesar di 

Kota Poso dan cukup banyak dikenal oleh masyarakat Kota Poso. Toko Irfan 

Kosmetik menjual berbagai jenis produk kosmetik dengan berbagai macam 

merek. Beberapa merek produk kosmetik yang menjadi unggulan di toko ini yaitu 

produk wardah, latulip, Pixi dan berbagai jenis merek lainnya. 

Masyarakat Kota Poso saat ini dihadapkan oleh berbagai pilihan toko-toko 

yang menjual produk kosmetik, salah satunya Toko Irfan Kosmetik. Toko ini 

merupakan salah satu toko kosmetik yang terus menunjukkan eksistensinya di 

Poso dengan terus meningkatkan kualitas usahanya dengan melakukan banyak 

perubahan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Namun 

pada kenyataannya terjadi perpindahan dan penurunan minat konsumen untuk 

membeli setelah munculnya toko-toko kosmetik pesaing. Tingginya tingkat 

persaingan di bidang kosmetik mendorong konsumen untuk bertindak secara 
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selektif dalam memilih dan membuat keputusan pembelian untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginannya. Hal tersebut menuntut para pengusaha khususnya 

Toko Irfan Kosmetik untuk dapat memahami perilaku konsumennya dalam 

menentukan keputusan pembelian terhadap suatu produk agar perusahaan mereka 

dapat bertahan dan memenangkan persaingan usaha.  

Keputusan pembelian merupakan tahap yang dilakukan dalam proses 

pengambilan keputusan membeli. Pengambilan keputusan tersebut merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung dalam mendapatkan dan 

mempergunakan barang yang ditawarkan oleh produsen. Keputusan konsumen 

untuk membeli atau menggunakan produk tertentu akan di awali oleh langkah-

langkah pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

membeli dan perilaku pasca pembelian. Dengan kata lain diperlukan suatu proses 

pengambilan keputusan untuk membeli suatu produk maupun jasa (Kotler dan 

Armstrong, 2012). 

Pengambilan keputusan pembelian akan mencakup penentuan apa yang 

akan dibeli atau tidak melakukan pembelian dan keputusan itu diperoleh dari 

kegiatan-kegiatan sebelumnya (Assauri dalam Walukuw et.al, 2014). Keputusan 

untuk membeli dapat diartikan dengan bagaimana proses yang dilakukan dalam 

pengambilan keputusan tersebut. Banyak faktor yang akan dipertimbangan 

seorang konsumen saat akan memutuskan untuk membeli suatu produk. Sehingga 

pengusaha harus dengan cermat melihat faktor-faktor apa saja yang harus 

diperhatikan untuk menarik minat konsumen. Keputusan pembelian merupakan 

pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan yang ada, artinya bahwa syarat 
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seseorang dapat membuat keputusan haruslah tersedia beberapa alternatif pilihan 

(Schiffman dan Kanuk, 2008). Pengambilan keputusan yang dilakukan seorang 

konsuemn dapat diartikan sebagai langkah dalam pemecahan masalah, konsumen 

memiliki target atau perilaku yang ingin dicapai dan dipuaskan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulakan bahwa keputusan pembelian 

merupakan tindakan yang dilakukan seorang konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian sebuah produk. Oleh karena itu pengambilan keputusan 

pembelian konsumen merupakan suatu proses pemilihan salah satu dari beberapa 

alternative penyelesaiaan masalah dengan tindak lanjut yang nyata. Setelah itu 

konsumen dapat melakukan evaluasi pilihan dan kemudian dapat menentukan 

sikap yang akan diambil selanjutnya. Ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian (Kotler dan Keller, 2009), diantaranya faktor 

budaya yang terdiri dari budaya, sub-budaya dan kelas sosial, faktor sosial yang 

terdiri dari kelompok referensi, keluarga, peran dan status, faktor pribadi yang 

terdiri dari usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan keadaan ekonomi, 

kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup dan nilai, faktor psikologis yang 

terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran dan memori. Penelitian ini akan 

membahas salah satu faktor yang dapat memengaruhi keputusan pembelian yaitu 

faktor pribadi mengenai gaya hidup. 

Gaya hidup sebagai bagian dari lingkungan sosial makro dan terdapat 

dalam faktor pribadi seseorang, perilaku konsumen tentunya memiliki pengaruh 

yang besar terhadap perilaku pembelian yang dilakukan oleh konsumen, dan pada 

akhirnya menentukan keputusan pembelian seseorang pada produk yang akan 
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dibelinya. Gaya hidup merupakan bagaimana seseorang hidup dan menghabiskan 

uang.  Gaya hidup individu ditentukan oleh pengalaman masa lalu, karakteristik 

bawaan, dan situasi saat ini (Khan, 2006).  

Cara hidup seseorang biasanya diekspresikan dengan sesuatu yang orang 

tersebut punyai (Sandu, 2014). Gaya hidup menggambarkan seseorang secara 

keseluruhan yang berinteraksi dengan lingkungan. Gaya hidup pada prinsipnya 

merupakan perilaku yang dilakukan oleh konsumen dalam mengelola waktu dan 

uangnya. Gaya hidup pada dasarnya merupakan suatu perilaku yang 

mencerminkan masalah sebenarnya yang ada di dalam alam pikir konsumen yang 

cenderung berbaur dengan berbagai hal yang terkait dengan masalah emosi dan 

psikologis konsumen. Gaya hidup suatu masyarakat akan berbeda dengan 

masyarakat lainnya, bahkan dari masa ke masa gaya hidup suatu individu dan 

kelompok masyarakat tertentu akan bergerak dinamis. Namun demikian, gaya 

hidup tidak cepat berubah sehingga pada kurun waktu tertentu gaya hidup relatif 

permanen. Gaya hidup merupakan pola hidup seseorang yang diekspresikan oleh 

aktivitas, minat dan opini seseorang.  

Aktivitas dapat digambarkan sebagai bagaimana seseorang menghabiskan 

waktunya (Khan 2006). Aktivitas yang dilakukan merupakan bentuk tindakan 

nyata yang menginterpretasikan apa yang dikerjakan konsumen, produk apa yang 

dibeli dan digunakan, dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk 

menghabiskan waktunya. Apabila semakin banyak aktivitas yang bergantung pada 

suatu produk maka konsumen akan berusaha membeli produk tersebut untuk 

menunjang aktivitas yang dilakukan. 
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Menurut Adi (2016) keputusan pembelian didasarkan aktivitas 

berpengaruh positif, jika aktivitas memiliki nilai yang baik serta dapat 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi konsumen maka hal ini dapat 

memperkuat kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Ketika seseorang 

ingin membeli suatu produk, sebelumnya ia akan memikirkan kegiatan apa yang 

membuat dirinya memutuskan untuk membeli produk tersebut. Dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari setiap individu akan mencari cara agar aktivitas tersebut dapat 

berjalan dengan efektif dan efisien, suatu produk yang menjadi alternative untuk 

memudahkan aktivitas seseorang akan menjadi pilihan utama untuk dijadikan 

penunjang dalam aktivitas tersebut. 

Aktivitas konsumen sangatlah penting bagi perusahaan karena dengan 

adanya aktivitas konsumen perusahaan dapat mengetahui kegiatan apa saja yang 

dapat dilakukan olah pasar sasarannya, sehingga mempermudah perusahaan untuk 

menciptakan strategi-strategi dari informasi yang didapatkan tersebut. Apabila 

aktivitas terus ditingkatkan tentu saja akan mempengaruhi keputusan pembelian. 

Selain aktivitas, minat konsumen juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

karena minat mengandung dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada 

objek tertentu. 

Minat merupakan prioritas dan preferensi seseorang (Khan, 2006). Dengan 

kata lain, minat adalah apa yang mereka anggap penting dan yang orang 

pertimbangkan pada lingkungannya. Minat tersebut bukanlah sesuatu yang statis 

atau juga berhenti, tetapi dinamis dan juga mengalami pasang surut. Minat 

merupakan sesuatu yang dapat dipelajari bukan bawaan sejak lahir. Artinya, 
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sesuatu yang awalnya kita tidak minati, akan berubah menjadi sesuatu yang kita 

minati hal ini bisa terjadi karena adanya hal-hal baru atau wawasan baru serta pola 

pemikiran yang baru didapatkan. 

Menurut Fuad (2015) keputusan pembelian didasarkan minat berpengaruh 

positif, hal ini menunjukkan bahwa minat merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian. Minat merupakan sesuatu yang terdapat 

disekeliling konsumen yang dianggap penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Semakin tinggi minat seseorang akan suatu produk semakin tinggi pula keputusan 

yang dibuat untuk membeli suatu produk. Keputusan tersebut telah melalui proses 

panjang yang telah dipikirkan oleh konsumen 

Produk yang memiliki keunggulan akan memberikan daya tarik lebih 

terhadap konsumen sehingga minat konsumen untuk memiliki produk tersebut 

juga akan meningkat. Suatu produk yang berkualitas akan meningkatkan minat 

konsumen sehingga konsumen cenderung untuk menggunakan produk tersebut. 

Merek atau (brand) pruduk yang berkualitas juga akan membuat konsumen 

penasaran dan tertarik untuk menggunakan produk tersebut. Perkembangan media 

sosial juga ikut menyumbangkan peran, dimana semakin maraknya pengguna 

media sosial sekarang akan tambah membuat konsumen semakin penasaran 

denagan produk yang dilihat di berbagai jenis media sosial. Selain minat, opini 

konsumen juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian, opini dapat dikatakan 

sebagai suatu pandangan atau pendapat pribadi sesorang untuk menjelaskan 

sesuatu hal tertentu. 
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Opini merupakan bagaimana seseorang merasakan tentang berbagai 

peristiwa (Khan, 2006). Opini juga dapat diartikan sebagai  pendapat atau 

pandangan dari setiap konsumen yang berasal dari pribadi mereka sendiri. Opini 

merupakan respon seseorang baik secara lisan maupu tulisan dari setiap konsumen 

yang berasal dari pribadi mereka sendiri (Mandey, 2009). Opini yang ada menjadi 

hal penting yang memang harus dipertimbangkan, pihak perusahaan tentunya 

berusaha keras untuk menciptakan opini yang positif terhadap usaha atau produk 

yang dimiliki. 

Menurut Saryadi (2017) keputusan pembelian didasarkan opini 

berpengaruh positif. Setiap perusahaan tentunya berusaha keras untuk 

menciptakan opini yang positif terhadap perusahaannya, apabila opini konsumen 

semakin baik maka keputusan konsumen juga akan semakin meningkat. Bukan 

hanya karena kualitas produk atau jasa yang baik, tetapi karena pelayanan yang 

baik dan harga yang terjangkau, juga berperan dalam menciptakan opini positif 

suatu perusahaan. Dengan adanya opini yang positif maka prospek usaha yang 

dijalankan untuk kedepannya akan semakin baik. 

Berdasarkan uraian latar belakang serta penelitian empiris dan fenomena 

dalam mengkaji penelitian ini, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti 

tentang “Pengaruh aktivitas, minat dan opini Terhadap Keputusan 

Pembelian Pada Irfan Kosmetik Poso”. 

 

 

 



10 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini : 

1.2.1. Apakah aktivitas, minat dan opini berpengaruh secara simultan terhadap 

keputusan pembelian pada Irfan Kosmeik Poso. 

1.2.2. Apakah aktivitas berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Irfan 

Kosmeik Poso. 

1.2.3. Apakah minat berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Irfan 

Kosmeik Poso. 

1.2.4. Apakah opini berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Irfan 

Kosmeik Poso. 

1.3. Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan penelitian yaitu : 

1.3.1.  Untuk mengetahui pengaruh aktivitas, minat dan opini secara simultan 

terhadap keputusan pembelian pada Irfan Kosmeik Poso. 

1.3.2. Untuk mengetahui pengaruh aktivitas terhadap keputusan pembelian pada 

Irfan Kosmeik Poso. 

1.3.3. Untuk mengetahui pengaruh minat terhadap keputusan pembelian pada 

Irfan Kosmeik Poso. 

1.3.4. Untuk mengetahui pengaruh opini terhadap keputusan pembelian pada 

Irfan Kosmeik Poso. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat penelitian yaitu sebagai berikut: 

1.4.1. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna 

bagi Irfan Kosmetik Poso berkaitan dengan faktor aktivitas, minat dan 

opini. 

1.4.2. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan yang dibutuhkan dalam dunia bisnis khusunya industri kosmentik. 

1.4.3. Bagi penulis salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi strata satu 

(S1) pada jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unsimar. 

1.4.4. Sebagai bahan acuan dan pertimbangan untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya yang mengangkat masalah yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


