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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kosmetika telah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Pada zaman dahulu 

penggunaan sumber daya alam yang kaya akan tanaman obat dan rempah-rempah 

telah digunakan oleh masyarakat zaman dahulu sebagai kosmetik tradisional 

(Tranggono dan Latifah, 2007, 7).  

 Kosmetik berasal dari kata Yunani yaitu ‘kosmetikos’ yang mempunyai arti 

keterampilan menghias atau mengatur. Pengertian kosmetik dalam Peraturan 

Menkes RI no 445 tahun 1998 dijelaskan sebagai berikut :  

     Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan,   
dipercikkan atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian 
badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau 
mengubah rupa, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik memperbaiki bau badan tetapi 
tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.  

   (www.tipsperawatan.com/konsep-kosmetologi-kecantikan.html. 11 Oktober 2012) .  
 
 
Segala bahan atau campuran yang digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikan, 

atau disemprotkan pada badan manusia yang bertujuan untuk memelihara dan 

menambah daya tarik atau untuk melindungi dapat dikatakan sebagai sebuah 

kosmetik. 

 Bagi setiap wanita tampil cantik dan memiliki kulit yang sehat merupakan 

salah satu kebutuhan wanita dalam berpenampilan menarik. Selain itu tujuan 

utama penggunaan kosmetik adalah untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya 

tarik melalui make-up dan wewangian parfume, meningkatkan rasa percaya diri 

dan perasaan tenang, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar ultra 

 



	  
 

	   2	  

violet, polusi dan faktor lingkungan yang lain, mencegah penuaan, dan secara 

umum membantu seseorang untuk lebih menikmati dan menghargai hidup. 

(Tranggono dan Latifah, 2007, 7). 

 Pada era ini ilmu kesehatan kulit khususnya tentang kosmetik telah 

berkembang pesat seiring pertumbuhan industri kosmetik di dunia. Salah satu 

merek produk kosmetik yang dikenal di dunia adalah Lancome. Lancome adalah 

produk kosmetik ternama dari Paris. Berikut adalah peringkat sepuluh teratas 

merek produk kosmetik di dunia: 

Tabel 1.1 Top 10 Cosmetics Brands berdasarkan Brand Finance 2011 

 Logo Nama 

1 
 

Olay 

2 
 

AVON 

3 
 

Gillette 

4 
 

L’Oreal 

5 
 

NIVEA 

6 
 

Neutrogena 

7 

 

Lancome 

8 

 

Dove 
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9 

 

Estee Lauder 

10 
 

Biore 

Sumber : www.rankingthebrands.com. 3 Oktober 2012 

 Berdasarkan tabel 1.1 menurut data dari The Brand Finance pada tahun 

2011, produk kosmetik Lancome menduduki peringkat ketujuh didunia setelah 

Olay, AVON, Gillete, L’oreal, Nivea, dan Neutrogena.  

Tabel 1.2 Top 10 Cosmetics Brands berdasarkan Brand Finance 2012 

 Logo Nama 

1 
 

Olay 

2 
 

AVON 

3 
 

L’Oreal 

4 
 

Neutrogena 

5 
 

NIVEA 

6 

 

Lancome 

7 

 

Dove 

8 

 

Estee Lauder 
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9 
 

Biore 

10 

 

Shiseido 

Sumber : www.rankingthebrands.com. 11 Oktober 2012 

  

 Berdasarkan tabel 1.2 menurut data dari The Brand Finance pada tahun 

2012, produk kosmetik Lancome menduduki peringkat keenam didunia setelah 

Olay, AVON, L’Oreal, Neutrogena, dan Nivea. Dapat dilihat bahwa ditahun 2012 

Lancome mengalami peningkatan 1 peringkat dari tahun sebelumnya.  

 Ada 3 faktor yang menjadi dasar pengukuran penelitian ini adalah 

berdasarkan: pendapatan, loyalitas pelanggan dan pangsa pasar perusahaan. 

Pertumbuhan pendapatan yang konsisten dan juga pertumbuhan keuntungan 

merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Apabila sebuah perusahaan sudah 

memiliki pelanggan yang setia maka pendapatan ekonomi perusahaan pun akan 

terjamin dengan adanya arus kas yang teratur (Nuryadi, 2001). Dengan arus kas 

yang teratur dan keloyalitasan konsumen tentu hal ini dapat mempengaruhi 

pangsa pasar dari suatu perusahaan. Oleh sebab itu Penulis bertujuan untuk 

menganalisa mengenai strategi Lancome Indonesia dalam meningkatkan peringkat 

berdasarkan ke tiga faktor tersebut. 

 Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan utama yang sama yaitu 

mendapatkan laba yang maksimal serta menjaga dan meningkatkan usahanya 

untuk jangka waktu yang panjang. Saat ini perusahaan kencatikan tidaklah cukup 

hanya dengan memiliki kualitas produk yang baik. Setiap perusahaan perlu untuk 
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melaksanakan strategi yang baik dalam penetapan harga, penyaluran distribusi 

produk maupun pelaksanaan promosi untuk mendapatkan pendapatan yang baik, 

keloyalitasan konsumen, serta dalam memperluas pangsa pasar. (Kotler, 2005, 

18).  

 Lancome perlu melakukan berbagai upaya melakukan strategi untuk 

meningkatkan pendapatan, membina serta meningkatkan loyalitas konsumen  

terhadap produk, dan dalam memperluas pangsa pasarnya. 

 Hal ini menjadi ketertarikan Penulis untuk meneliti strategi-strategi yang 

telah dilakukan Lancome Indonesia, melihat Lancome telah berhasil menduduki 

peringkat keenam dari tahun sebelumnya. Penulis akan menganalisa strategi 

Lancome Indonesia dalam meningkatkan pendapatan, loyalitas konsumennya, dan 

pangsa pasar hingga dapat meningkatkan pringkat Lancome. Dari ketertarikan 

Penulis pada topik ini, Penulis mangambil judul “Strategi Lancome Indonesia 

Dalam Meningkatkan Peringkat Top 10 Cosmetics Brands.”  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Begitu banyak perusahaan kosmetik di era ini yang memiliki produk 

kosmetik yang sejenis. Setiap perusahaanpun memiliki tujuan utama yang sama 

yaitu mendapatkan laba yang maksimal serta menjaga dan meningkatkan 

usahanya untuk jangka waktu panjang. Setiap perusahaan pasti memiliki strategi 

agar perusahaannya menjadi perusahaan yang terbaik diantara kompetitor-

kompetitor lainnya.    

 Oleh sebab itu Penulis tertarik untuk menganalisa strategi Lancome 
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Indonesia dalam meningkatkan pendapatan, loyalitas konsumennya, dan pangsa 

pasar. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

Bagaimana strategi Lancome Indonesia dalam meningkatkan peringkat Top 10 

Cosmetics Brands? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah : 

1. Menganalisa strategi yang telah dilakukan Lancome Indonesia dalam 

meningkatkan pendapatan, loyalitas konsumennya, dan pangsa 

pasarnya. 

2. Mengetahui tanggapan dari member Lancome terhadap strategi yang 

telah dilakukan Lancome Indonesia. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1.   Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan penelitian 

dan sumber bacaan di lingkungan FISIP UPH 

2.  Secara sosial diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya 

berkaitan dengan kajian studi Ilmu Komunikasi mengenai strategi 

 



	  
 

	   7	  

Lancome Indonesia dalam meningkatkan peringkat Top 10 Cosmetics 

Brands. 

3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada 

pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan berkenaan dengan penelitian 

ini. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

 Sistematika penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan 

antara bab yang satu dengan yang lainnya dan disusun secara terperinci dan 

sistematis untuk memberi gambaran dan mempermudah pembahasan tentang 

penelitian ini.  

 Bab I merupakan Bab Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian dan sistematika penelitian. 

 Bab II merupakan Bab Objek Penelitian. Bab ini memuat tentang ruang 

lingkup dari topik yang Penulis teliti. Pada Bab objek penelitian ini Penulis fokus 

kepada data atau informasi yang terkait topik yang diajukan.  

 Bab III merupakan Bab Tinjauan Pustaka. Bab ini berisikan teori maupun 

konsep-konsep dengan tetap  memperhatikan pendekatan penelitian yang 

dipergunakan dalam permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab I. Kemudian 

Bab ini diakhiri dengan kerangka pemikiran yang merupakan konstruksi logika 

dari masalah penelitian baik ditinjau dari aspek teoritis ataupun dari aspek 

konseptual.  
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 Bab IV merupakan Bab Metodologi Penelitian. Di dalam Bab ini Peneliti 

menguraikan serangkaian metode-metode yang dipergunakan untuk menguji atau 

memperoleh data bagi jawaban teoritik tentative yang dihasilkan dalam Tinjauan 

Pustaka. Pada Bab ini Penulis  menguraikan tentang : Metode Penelitian, Teknik 

Pengumpulan Data, Sumber Data, Jenis Data, Unit Analisis, Tipe Desain, Tahap 

Analisis Data, Metode Pengujian Data, dan Tempat dan Waktu Penelitian.  

 Bab V  merupakan Bab Hasil dan Pembahasan. Bab Hasil berisikan “data 

mentah” yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi tidak langsung. 

Data hanya di deskripsikan secara umum dan apa adanya. Kemudian pada Bab ini 

penulis melakukan interpretasi terhadap “data mentah” yang sudah di dapatkan. 

Pembahasan di dalam Bab ini didasarkan pada Rumusan Masalah yang ingin 

dijawab Penulis.  

 Bab VI merupakan Bab Kesimpulan dan Saran. Bab Kesimpulan berisi 

jawaban pertanyaan dalam Rumusan Masalah yang  ditemukan dari hasil 

pembahasan atau interpretasi yang dilakukan peneliti. Sedangkan Bab Saran berisi 

pendapat atau masukan  terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan baik 

untuk kalangan akademis (saran terhadap penelitian selanjutnya) maupun praktis.  

 

 

 

 

 

 




