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BAB 1  

PENDAHULAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman membuat manusia berpikir serta bertindak secara 

efektif. Demikian pula perilaku dan sikap manusia terhadap kosmetik atau 

perawatan kecantikan. Dahulu orang belum begitu mengenal produk kosmetik 

dengan bermacam paket dan macamnya, tetapi sekarang telah ada kosmetik 

dengan merek seperti Emina Produksi PT. Paragon Tecnology & Inovation.Pada 

prinsipnya kecantikan adalah perpaduan antara kecantikan lahir dan batin. Tetapi 

meskipun demikian wanita selalu tidak lepas dari yang namanya kosmetik 

maupun perawatan kecantikan yang merupakan sebagian dari kehidupan wanita, 

karena kosmetik wanita merasa lebih sempurna dengan penampilannya. 

Perusahaan kosmetik kini memiliki banyak store kosmetik yang menjual 

kosmetik dengan berbagai merek. Perusahaan kosmetik dari berbagai merek 

tidak berhenti begitu saja untuk terus bersaing dalam menciptakan kosmetik 

yang memiliki kualitas lebih baik. Bahkan perusahaan juga sering memberikan 

potongan harga dalam penjualan, potongan harga yang dilakukan perusahaan 

sering membuat pesaing bisnis penjualan kosmetik baru semakin meningkat. 

Penggunaan kosmetik di Indonesia sangat popular karena harganya yang relatif 

murah, terjangkau untuk sebagian besar kalangan dan penggunaan bahan serta 

biaya cukup hemat. 

Di lihat dari kenyataan ini maka perusahaan dituntut untuk lebih 

mengadaptasikan diri dengan bekerja lebih efisien dan efektif, mempunyai 

kemampuan mengkombinasikan fungsi-fungsi organisasi lainnya agar 

perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Tekanan-tekanan dari faktor-faktor 

internal dapat saja berupa sikap, inovasi-inovasi dan keunggulan dalam bersaing 

melalui perbaikan produk dan perbaikan sumber daya manusia sedangkan faktor 
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eksternal yaitu kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologis. 

Table 1.1 Jenis-Jenis Produk Merek Emina Seri Tata Rias Dan Kegunaannya 

No Jenis Produk Kosmetik Kegunaanya 

1. Micellar Water 
Berguna sebgai cairan pembersih makeup yang 
teksturnya seperti air 

2. Face Wash Sabun Wajah. 

3. Face Toner Berguna untuk melembabkan kulit. 

4. Pelembab 
Digunakan agar kulit Tetap lembab dibawah sinar 
matahari. 

5. Masker 
Bergyna untuk membuat wajah tampak lebih cerah 
dan glowing. 

6. Face Scrub Berguna Untuk mengangkat kotoran. 

7. Sun Screen Untuk melindungi dari sinar matahari 

8. Perawatan Bibir Berguna untuk Mengangkat sel kulit mati dibibir 

9. Alas Bedak Berguna untuk meratakan Warna kulit. 

10. Bedak 
Berguna untuk menjadikan wajah halus, segar, dan 
tetap matte sepanjang hari. 

(Sumber :Mentari Aprellia) 

Saat ini kosmetik sudah banyak melebarkan sayapnya kedunia baik brand 

local maupun brand lainnya. Jadi disini produk kosmetik emina selalu 

mengutamakan inovasi, hal ini juga terbukti dari produk-produk Best Seller 

Emina yang kebanyakan merupakan produk inovatif, seperti Cheeklit Cream 

Blush, misalnya. Selain itu, kami juga termasuk brand yang terdepan dalam 

meluncurkan sebuah produk. Seperti waktu meluncurkan lip tint, kami jadi brand 

yang paling pertama dibandingkan brand lain. Kalau dibandingkan sama brand 

indie, channel distribusi kami lebih merata, sehingga lebih mudah untuk 

didaptkan. Kehadiran Emina sebagai brand yang tergolong baru dan memiliki 

konsep playfull juga membuat kami lebih bisa explore. Emina Juga termasuk 

salah satu brand yang menjadi pionir dalam menyuarakan standar kecantikan yang 

berbeda-beda, sesuai dengan tagline nya. “Born To Be Loved”. 

Seperti yang telah kita ketahui emina identik sekali dengan image yang fun 

dan flayfull. Terutama untuk anak-anak muda. Mengapa kita buat produk emina 

karena banyak sekali diluaran sana menjual produk kosmetik dengan harga yang 

terlalu tinggi. Dan akhirnya kita meutuskan memilih konsep dengan image fun 

playfull serta memiliki target anak remaja. Produk kosmetik ini pertama kali 

launcing dibulan Maret 2015, sedangkan proses pengembangannya berlangsung 

dari April 2014 jadi kami mempersiapkan brand ini butuh waktu sekitar 11 bulan. 

Mulai dari mempersiapkan nama, konsep, desain, dll. 
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Produk ini sudah banyak di minati meskipun produk kosmetik sudah banyak 

dipasarkan dengan berbagai macam merek kosmetik. Banyaknya minat anak 

muda terhadap produk kosmetik merek Emina menarik minat penulis untuk 

mengadakan penelitian yang lebih lanjut. Penulis cenderung menganggap bahwa 

perbedaan minat tersebut disebabkan adanya perbedaan perilaku, untuk penelitian 

ini akan dititik beratkan terhadap perilaku konsumen. 

Berdasarkan uraian di atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  

penelitian dan menyajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tugas akhir dengan 

judul: “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Kosmetik 

Emina Pada Kalangan Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis” 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat ditarik perumusan 

masalah sebagai berikut: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan 

Pembelian Kosmetik Emina Pada Kalangan Mahasiswa Politeknik Negeri 

Bengkalis. 

 
1.3 Batasan Penelitian 

Penelitian ini diharapakan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui   faktor-faktor   pribadi yang mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen produk kosmetik Emina. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor Sosial yang mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen produk kosmetik Emina 

3. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan yang mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen pada produk kosmetik Emina. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapakan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menentukan kebijakan pemasaran yang lebih tepat dimasa 

mendatang setelah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian kosmetik emina pada kalangan mahasiswa 

politeknik negeri bengkalis. 

2. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan Politeknik 

Negeri Bangkalis, khususnya di bidang Pemasaran. 

3. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kepribadian penulis 

dalam melakukan pengambilan keputusan dan juga sebagai alat untuk 

menerapkan teori yang diperoleh selama menjalankan kuliah dalam 

kehidupan. 

 

 
1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika penulisan pada laporan penelitian tugas akhir ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

BAB 1  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan laporan penelitian 

BAB 2  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai penelitian terdahulu 

yang diambil dari jurnal sebelumnya, serta teori-teori yang 

sesuai dengan pokok bahasan pada penelitian ini. 

BAB 3  : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai berbagai metodologi 

penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, objek 
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penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik 

pengambilan sampel,teknik pengambilan data, pengukuran 

skala, teknik pengukuran data, teknik analisis data, jenis 

penelitian, hipotesis, definisi konsep, dan definisi operasional. 

BAB 4  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan hasil dan pembahasan 

setelah penulis melakukan penelitian berdasarkan data 

yang diperoleh melalui kuisioner. 

BAB 5  : PENUTUP 

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan yang 

diperoleh dari pembahasan serta saran yang akan 

disampaikan oleh penulis 
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