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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

 Pada era ini perkembangan dunia bisnis khususnya pada bisnis 

kecantikan saat ini semakin pesat perkembangannya. Banyak orang yang 

mulai sadar akan pentingnya sebuah perawatan kecantikan untuk 

menunjang penampilan mereka. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal 

untuk sebuah kecantikan kini konsumen mulai menyadari pentingnya 

sebuah keamanan dari produk kecantikan yang akan mereka pakai. 

Keamanan dari sebuah produk kecantikan menjadi faktor utama dan hal 

terpenting dalam pemilihan produk kecantikan. Sebuah produk kosmetik 

hijau yang ramah lingkungan dan berbahan dasar alami kini mulai dilirik 

oleh konsumen indonesia khususnya wanita. Produk kosmetik hijau 

dinilai lebih memberikan banyak manfaat dibandingkan dengan produk 

kecantikan yang berbahan dasar kimia. Dengan menggunakan produk 

kosmetik hijau konsumen tidak akan khawatir dengan efek samping yang 

akan di timbulkan akibat dari pemakaian produk kecantikan yang mereka 

gunakan. 

Dewasa ini persaingan antar perusahaan khususnya pada produk 

kecantikan semakin kompetitif untuk merebut pangsa pasar yang mereka 

ingin tuju. Perusahaan dituntut dapat memahami keinginan dan kebutuhan 

konsumennya. Dengan membuat perencanan pemasaran yang baik dan 
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tepat sasaran untuk mendapatkan pencitraan yang baik dan positif dibenak 

konsumen karenanya dengan pencitraan yang baik dan positif yang telah 

tertanam dibenak konsumen tentunya ini akan mempermudah suatu merek 

untuk dapat selalu diingat  oleh konsumennya. Pencitraan yang baik juga 

akan memberikan kesan positf pada produk yang ada didalam merek 

tersebut. citra merek adalah serangkaian deskripsi tentang asosiasi dan 

keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Citra merek dari suatu 

produk yang baik akan mendorong para calon pembeli produk tersebut 

dibanding merek produk lain dengan produk yang sama menurut (Kotler 

dan Amstrong 2012). 

Bukan hanya dengan citra baik yang harus dibangun oleh setiap 

perusahaan tentunya juga didukung dengan produk yang berkualitas. 

Kualitas produk menjadi faktor penting yang menunjang citra merek dari 

sebuah produk. Dalam mencapai suatu kualitas produk yang diinginkan 

maka diperlukan suatu standarisasi kualitas. Dengan cara ini dimaksudkan 

untuk menjaga agar produk yang dihasilkan memenuhi standar yang sudah 

ditetapkan sehingga konsumen tidak dapat kehilangan kepercayaan 

terhadap produk yang bersangkutan. Menurut Kotler & Amstrong (2012) 

kualitas produk adalah  kemampuan sebuah produk dalam meragakan 

fungsinya, hal ini termasuk keseluruhan durabilitas, realiabilitas, 

ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk, juga atribut 

produk lainnya. 
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Disisi lain untuk kelangsungan suatu perusahaan selain dengan 

membangun citra merek yang baik dan memberikan produk yang 

berkualitas perusahaan juga perlu menyampaikan informasi mengenai 

produk yang mereka miliki. Dengan media promosi perusahaan dapat 

mengenalkan kepada konsumen mengenai kualitas produk, macam produk 

serta keistimewaan yang ada pada produk yang mereka miliki. Promosi 

Menjadi faktor pendukung yang akan berperan aktif dalam kelangsungan 

suatu produk. Menurut Peter & Olson (2014) mendifinisikan promosi 

penjualan sebagai peristiwa memasarkan berfokus padaa tindakan yang 

tujuannya untuk memberi dampak langsung terhadap perilaku pelanggan 

sebuah perusahaan. Ada dua hal yang perlu disoroti dalam definisi ini 

yang pertama pelanggan perusahaan bisa menjadi channel member, seperti 

pengecer. Dalam hal ini promosinya disebut promosi dagang promosi 

dagang seperti iklan atau diskon pajangan, digunakan perusahaan untuk 

menyalurkan produk kepada konsumen melalu saluran tersebut dan 

pelangga perusahaan adalah kosnumen akhir (final consumer). Dalam hal 

ini promosinya disebut promosi konsumen. Promosi juga dapat dilakukan 

dengan cara yang berbeda untuk menarik perhatian konsumen seperti 

kampanye-kampanye mengenai lingkungan dan sosial yang dilakukan oleh 

suatu perusahaan dengan begitu konsumen juga akan teredukasi dengan 

adanya pesan yang disampaikan dari kampanye tersebut. Suatu merek juga 

akan semakin dikenal dan membekas dibenak konsumen karena mereka 

memberikan edukasi yang baik dan bermanfaatuntuk masyarakat. 
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Howard & Sheth (1969) dalam Tjiptono (2014) menggungkapkan 

kepuasan pelanggan adalah situasi kognitif pembeli berkenaan dengan 

kesepadanan atau ketidaksepadanan antara hasil yang didapatkan 

dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan. Kepuasan konsumen 

dianggap menjadi faktor penting dalam menjalin hubungan jangka panjang 

dengan konsumen (Chen dan Chang 2013). Jika suatu perusahan dapat 

memberikan suatu rasa kepuasaan dibenak konsumen tentunya itu akan 

memberikan citra yang positif untuk perusahaan sehingga produk-

produknya pun akan dikenal dengan produk yang berkualitas dan juga 

akan mempermudah suatu promosi yang dibangun oleh perusahaan untuk 

kedepannya untuk dapat lebih diterima oleh masyarakat. 

Istilah green cosmetics atau kosmetik hijau mulai populer sejak 

bebrapa tahun belakangan ini, seiring dengan merebaknya isu pemanasan 

global dan kerusakan lingkungan. Kosmetik hijau merupakan istilah yang 

digunakan untuk produk-produk kecantikan berbasis ramah lingkungan. 

Produk kosmetik yang bebas dari bahan berbahaya untuk lingkungan 

seperti parabens (bahan pengawet), sulfat (zat pembuat busa),  silikon 

(untuk menghaluskan dan mengilat), dan pewarna buatan. Bukan hanya itu 

tapi juga kemasannya yang bisa didaur ulang atau mudah terurai dalam 

tanah. Adapun beberapa produk kosmetik yang beredar dipasaran dengan 

konsep ramah lingkungan dan menggunakan bahan dasar alami serta tidak 

membahayakan bagi penggunanya diantaranya yaitu: 
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1. 100% Pure. 

2. Afterglow Cosmetics. 

3. W3LL People. 

4. EccoBella. 

5. Alima Pure. 

6. The Body Shop. 

7. The Face Shop Eco-

Vert Skincare Line. 

8. Estee Lauder. 

9. L’Occitane. 

10. Davines Love 

Smoothing Shampoo 

for Hars & Hair. 

11. Lush Sugar Scrub. 

12. Aveda. 

13. The Lip Bar Lipstik. 

14. Lorreal. 

15. Sabun sereh dan sabun 

kopi Sarongge. 

16. Wangsa Jelita. 

17. Green Mommy. 

18. The Bath Box. 

19. Kippabuw. 

20. Vimala.
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Diantara semua produk kosmetik berkonsep ramah lingkungan diatas kehadiran The 

Body Shop menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen tentang sebuah produk 

kecantikan atau kosmetik yang aman dan berbahan dasar alami. The Body Shop mengklaim 

sebagai produk yang mengutamakan alam serta keberlangsungannya. The Body Shop 

Indonesia meluncurkan sebuah konsep baru dengan sertifikasi khusus untuk produk-

produknya. Konsep Eco Conscius ini adalah konsep dan sertifikasi yang diterapkan dalam 

produk-produk The Body Shop Indonesia. Setiap produk yang diberikan sertifikasi ini sudah 

dipastikan terbebas dari bahan-bahan berbahaya yang pada umumnya ada dalam produk 

kosmetik yang pada dasarnya berbahaya bagi lingkungan. Produk The Body Shop dengan 

sertifikasi ini sudah bisa dipastikan tidak mengandung empat bahan berbahaya yang sudah 

disebutkan diatas sehingga aman dipakai dan aman untuk ibu hamil. Dengan sertifikasi ini 

diharapkan perlahan semua produk-produk The Body Shop 80-90% sudah menjadi produk 

Eco Conscious. 

Selama ini produk The Body Shop di kenal aman dan ramah lingkungan bukti nyata 

adalah The Body Shop menganti bahan-bahan berbahaya tadi seperti contohnya pengawet 

menggunakan ekstrak dari willow–tree, menganti silikon dengan pracaxi oil yang baru 

ditemukan di Amazon dan sulfat yang diganti dengan coconut oil. Produk The Body Shop 

sangat beragam diantaranya yaitu terdiri dari bodycare, skincare, handcare, make up, 

fragrance, dan mens care. The Body Shop merupakan produsen produk perawatan tubuh dan 

kecantikan yang didirikan oleh seorang pecinta lingkungan bernama Anita Roddick. 

Produk-produk The Body Shop terbukti aman dan ramah lingkungan dengan 

menintregasikan segala aspek bisnisnya terhadap lingkungan melalui green marketing. The 
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Body Shop berkomitmen untuk menjadi sebuah bisnis kecantikan yang mendukung 

kebaikan, dan juga sebuah bisnis yang beretika. Untuk setiap pembelian produk sertifikasi 

Eco Conscious The Body ShopIndonesia menyisihkan Rp 5.000 untuk Yayasan 

Keanekaragam Hayati Indonesia (Yayasan KEHATI). Hasil donasi akan ditujukan untuk 

konservasi bambu di Kabupaten Buleleng, Bali. Seluruh produk perawatan menggunakan 

bahan baku yang alami (thebodyshop.com). 

Slogan-slogan mereka antara lain adalah: 

1. Against Animal Testing (Lawan Uji Coba terhadap Hewan) 

2. Support Community Trade, Activate Self Esteem 

3. Defend Human Rights (Penegakan HAM)  

4. Protect Our Planet (Proteksikan Planet Kita). 

5. Ethical trade. 

The Body Shop International plc, atau lebih dikenal dengan The Body Shop, 

memiliki sekitar 2,400 toko di 61 negara. Menurut O Boticario, sebuah perusahaan dari 

Brazil, The Body Shop adalah perusahaan franchise kosmetika kedua terbesar di dunia. 

Perusahaan ini, yang berpusat di Littlehampton, Sussex Barat,Inggris dan terkenal oleh 

produk-produknya yang menggunakan zat herbal alami. The Body Shop juga menekankan 

dukungannya terhadap berbagai macam isu yang beredar di seluruh dunia. 

The Body Shop mengalami perkembangan pesat, berkembang 50 persen per 

tahunnya. Sahamnya beredar di  Unlisted Securities Market London, dengan dibuka pada 

posisi 95 penny. Pada Januari 1986, ketika telah terdaftar di London Stock Exchange, saham 

beredar dengan harga 820 penny dan  pada tahun 1991 nilai perusahaan mencapai £350 juta. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Littlehampton
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sussex_Barat&action=edit&redlink=1
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Selain itu, ada banyak pula penghargaan yang dicapai The Body Shop, diantaranya 

adalah: 

1. Penghargaan terhadap aksi The Body Shop melawan uji coba terhadap hewan di 

Inggris. 

2. Pada tahun 1996 The Body Shop meluncurkan jalur belanja baru. The Body Shop at 

Home. Lebih dari 2000 konsultan bekerja dengan jalur belanja ini di Inggris. 

Pelanggan dapat memesan seorang konsultan tanpa biaya untuk mengunjungi 

rumah mereka guna mendemonstrasikan berbagai produk The Body Shop. 

3. Pada Maret 2006, The Body Shop menyetujui pengambilalihan senilai £652.3 juta 

oleh L'Oréal. Dilaporkan pula bahwa Anita dan Gordon Roddick, si pendiri The 

Body Shop 30 tahun yang lalu, sukses memperoleh £130 juta dari penjualan. 

Dimensi aktivitas sosial perusahaan mulai muncul pada tahun 1986 ketika The Body 

Shop mengajukan aliansi dengan Greenpeace di Britania Raya untuk menyelamatkan hiu. 

Roddick kemudian meluncurkan beberapa promosi lain yang dikaitkan dengan isu sosial, 

yang dengan segera mendapat perhatian publik. The Body Shop secara reguler menampilkan 

poster di jendela toko dan menjadi sponsor acara-acara penggalangan dana dan komunitas 

lokal. Seiring berjalannya waktu, Roddick mulai masuk ke isu-isu sosial lain, terutama yang 

berkaitan dengan industri kosmetik, salah satunya dengan mengkritik insensitivitas 

lingkungan dalam industri dan pandangan keliru tentang arti kecantikan. 

Pada pertengahan tahun 1990-an, The Body Shop menjadi pionir dalam penciptakan 

audit sosial yang digunakan untuk menjaga nilai-nilai perusahaan seperti Community Trade, 

sebuah konsep yang mendorong mereka untuk membangun komunitas lokal di sekitar 

https://id.wikipedia.org/wiki/Greenpeace
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wilayah operasi rantai pasokan The Body Shop. Community Trade pertama dimulai pada 

tahun 1987 dengan membangun sebuah komunitas kecil di India Selatan, yang terus menjadi 

pemasok utama hingga hari ini. Sejak itu The Body Shop terus membangun kemitraan dengan 

komunitas-komunitas di lebih dari 20 negara yang seringkali dianggap kecil atau diremehkan 

baik oleh masyarakat lokal sendiri maupun oleh perusahaan lain. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya ang dilakukan oleh 

oleh Christian Lasander (2013) yang berjudul Citra merek, Kualitas Produk, Dan 

PromosiPengaruhnya terhadap Kepuasan Konsumen Makanan Tradisional. Survei pada 

industri rumah tangga dodol daging pala audia di Tahuna Kab. Sangihe). Penelitian ini 

memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya dalam hal objek yang dituju yaitu produk 

kosmetik hijaau The Body Shop dan responden yang dipilih adalah responden masyarakat 

Yogyakarta. 

Bedasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul “PENGARUH 

CITRA MEREK, KUALITAS PRODUK DAN PROMOSI TERHADAP KEPUASAN  

KONSUMEN (Studi pada konsumen kosmetik hijau merek The Body Shop di 

Yogyakarta)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas dapat didefinisikan beberapa masalah 

yang ada, antara lain:  

1. Apakah citra merek, kualitas produk dan promosi berpengaruh secara simultan 

terhadap kepuasan konsumen produk kosmetik hijau The Body Shop di Yogyakarta?  

2. Apakah citra merek berpengaruh terhadap kepuasan konsumen produk kosmetik 
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hijau The Body Shop di Yogyakarta?  

3. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen produk 

kosmetik hijau The Body Shop di Yogyakarta? 

4. Apakah promosi berpengaruh terhadap kepuasan konsumen  pada produk kosmetik 

hijau The Body Shop di Yogyakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dikemukakan tersebut, 

maka yang menjadi tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1.  Menguji pengaruh citra merek, kualitas produk dan promosi secara simultan 

terhadap kepuasan konsumen pada produk kosmetik hijau The Body Shop di 

Yogyakarta. 

2.  Menguji penggaruh citra merek terhadap kepuasan konsumen pada produk 

kosmetik hijau The Body Shop di Yogyakarta. 

3.  Menguji penggaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen pada produk 

kosmetik hijau The Body Shop di Yogyakarta. 

4.  Menguji penggaruh promosi terhadap kepuasan konsumen pada produk kosmetik 

hijau The Body Shop di Yogyakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta 

memperkaya khasanah penelitian. 
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2. Kegunaan praktis, Sebagai bahan pertimbangan untuk perusahaan The Body Shop 

dalam menentukan strategi pemasaran perusahaan dalam mempertimbangkan faktor-

faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. 

3. Sebagai bahan referensi peneliti lain yang bermaksud mengadakan penelitian yang 

sama mengenaicitra merek, kualitas produk, promosi dan kepuasan konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


