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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini, kosmetik sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi penampilan 

wanita. Berdasarkan data dari survei yang dilakukan oleh spesialis tata rias dan 

CEO klinik kecantikan Debra Robson yang dilansir oleh website Inilah.com 

(2013), terdapat hasil bahwa sebanyak 68% wanita merasa hampa tanpa produk 

kosmetik karena sebagian wanita merasa bahwa kosmetik membuat mereka 

tampak lebih cantik dan lebih percaya diri (www.inilah.com. 19 September 2013). 

Bagi wanita, memakai kosmetik dan merawat tubuh sudah menjadi satu 

kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan. Selain ingin selalu tampil cantik, 

memakai kosmetik dan perawatan tubuh juga dipercaya membuat seorang wanita 

menjadi lebih percaya diri (www.vemale.com. 19 September 2013). 

Kosmetik berasal dari kata ‘kosmetikos’ (Yunani) yang artinya ketrampilan 

menghias, mengatur. Jadi, kosmetik pada dasarnya adalah campuran bahan yang 

diaplikasikan pada anggota tubuh bagian luar, seperti epidermis kulit, kuku, 

rambut, bibir, dan sebagainya dengan tujuan untuk menambah daya tarik, 

melindungi, memperbaiki, sehingga penampilannya lebih cantik dari semula 

(Muliyawan dan Suriana 2013, xi). 

Menurut Wall dan Jellinek yang dikutip oleh Tranggono dan Latifah (2007, 

7), kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, 

pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan juga 
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untuk kesehatan. Perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai 

secara besar-besaran pada abad ke-20. 

Adapun kegunaan kosmetik antara lain untuk membersihkan, menambah daya 

tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, 

memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau 

menyembuhkan suatu penyakit (Tranggono dan Latifah 2007, 7).  

Untuk tampil cantik dan memikat, wanita menggunakan kosmetik sebagai 

make-up, riasan, serta merawat kulit agar senantiasa sehat. Dr. Abraham Arimuko 

SpKk, Dokter Spesialis Kulit (2012) mengatakan: 

Gaya hidup yang kurang sehat dapat menimbukan berbagai macam permasalahan rambut, 
kulit wajah, kulit tubuh dan kulit ketiak. Oleh karena itu merupakan kewajiban seorang  
perempuan untuk merawat tubuh mereka mulai dari rambut, wajah, tubuh dan juga kulit 
ketiak. Terlebih lagi kulit merupakan wilayah terluas dari tubuh kita dan yang melindungi 
seluruh organ tubuh kita. Dengan perawatan yang tepat akan membantu perempuan untuk 
lebih percaya diri dan lebih terlihat kecantikan dari dalam dirinya. 
(http://www.unilever.co.id/id/brands-in-action/detail/Perawatan-Tubuh-Yang-Tepat-
Tumbuhkan-Rasa-Percaya-Diri/346269. 19 September 2013) 

 
Dari pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa perawatan kulit yang tepat juga 

wajib untuk dilakukan oleh wanita agar kecantikan yang ada dalam dirinya lebih 

terpancar dan mereka pun merasa lebih percaya diri dalam berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan orang lain. 

Seiring perkembangan zaman, produk kosmetik yang tersedia pun semakin 

beragam. Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga untuk 

menciptakan kebutuhan baru bagi konsumen. Berbagai medium komunikasi pun 

digunakan oleh perusahaan kosmetik untuk menyampaikan pesan kepada 

konsumen bahwa produknya memiliki inovasi terbaru dengan formula yang 

disesuaikan untuk menjawab kebutuhan konsumen, dimulai dari media massa, 
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social media, hingga pendekatan personal. Tentunya konsumen sendiri ingin 

memilih kosmetik yang terbaik dan sesuai dengan kondisi kulit yang dimilikinya. 

Salah satu cara yang dilakukan konsumen dalam memilih kosmetik adalah dengan 

mencoba produk sebelum melakukan pembelian.  

Salah satu merek kosmetik yang memiliki pendekatan “Try Before You Buy” 

bagi konsumen adalah Kiehl’s, merek kosmetik ternama yang berasal dari New 

York, Amerika Serikat.  

Sesuai dengan karakteristik Kiehl’s yang berawal sebagai apotek di perkotaan, 

Kiehl’s tetap mempertahankan pendekatan tradisionalnya yang bersifat personal 

bagi konsumen, salah satunya adalah dengan memberikan product sampling 

kepada konsumen saat mereka melakukan konsultasi kulit dengan pramuniaga 

yang disebut Kiehl’s Customer Representative (KCR) di counter Kiehl’s. 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Product Sampling sebagai salah satu filosofi yang dimiliki Kiehl’s 
Sumber: Kiehl’s Indonesia 
 

 Maka dari itu, melihat fenomena Kiehl’s sebagai merek kosmetik yang 

mengutamakan pendekatan dan komunikasi personal dengan konsumen 

dibandingkan dengan melakukan promosi secara massal untuk menyampaikan 
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pesan kepada konsumen, Penulis ingin melakukan penelitian lebih jauh mengenai 

strategi promosi yang dilakukan oleh Kiehl’s untuk memasarkan produknya bagi 

masyarakat, khususnya melalui product sampling guna meningkatkan brand 

awareness bagi calon konsumen.  

 Dari ketertarikan Penulis terhadap strategi pemasaran yang dilakukan oleh 

Kiehl’s, Penulis mengambil judul “Strategi Product Sampling Kiehl’s dalam 

Meningkatkan Brand Awareness Konsumen”  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Product sampling merupakan pendekatan personal yang digunakan 

perusahaan untuk memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba 

produknya sebelum melakukan pembelian. Terlebih dalam produk kosmetik, 

dimana konsumen perlu mencoba produk kosmetik tersebut terlebih dahulu untuk 

memilih produk yang sesuai dengan kondisi kulit dan kebutuhannya. 

Mengetahui kebutuhan konsumen untuk mencoba produk sebelum 

membeli, Kiehl’s melakukan pendekatan “Try Before You Buy”, dimana siapapun 

konsumen yang melewati counter Kiehl’s untuk sekedar melihat-lihat atau 

bertanya mengenai produk Kiehl’s, akan diajak berkonsultasi kulit secara gratis 

oleh Kiehl’s Customer Representative (KCR) seraya memberikan pengetahuan 

produk (Product Knowledge) kepada konsumen mengenai produk Kiehl’s apa 

yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, KCR akan memberikan 

rangkaian produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen untuk dibawa pulang 

dan dicoba sendiri oleh konsumen di rumahnya.  
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Dari product sampling yang dilakukan oleh Kiehl’s, Penulis ingin 

menganalisa apakah strategi product sampling yang dilakukan meningkatkan 

brand awareness konsumen terhadap produk Kiehl’s.  

 

1.3 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan 

masalah yang dirumuskan Penulis adalah sebagai berikut: 

“Bagaimana strategi product sampling yang dilakukan oleh Kiehl’s dalam 

meningkatkan brand awareness konsumen?” 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan diadakannya penelitian ini berdasarkan identifikasi 

masalah adalah:   

1) Melihat gambaran strategi promosi product sampling yang dilakukan 

oleh Kiehl’s dalam meningkatkan brand awareness konsumen.  

2) Menguraikan strategi promosi product sampling yang dilakukan 

Kiehl’s untuk meningkatkan brand awareness konsumen. 

3) Menganalisa kekuatan strategi product sampling yang dilakukan 

Kiehl’s untuk meningkatkan brand awareness konsumen. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1) Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan bagi mahasiswa Universitas Pelita Harapan lainnya. 
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2) Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang 

berkaitan dengan kajian studi Ilmu Komunikasi, khususnya mengenai 

strategi Kiehl’s dalam meningkatkan brand awareness konsumen 

melalui product sampling. 

3) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan 

sumber bacaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan 

berkenaan dengan penelitian ini. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

 Sistematika penelitian ini terdiri atas enam bab yang telah disusun secara 

terperinci dan sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh serta 

mempermudah pembahasan mengenai penelitian ini.  

 Bab I merupakan Bab Pendahuluan, dimana bab ini berisi latar belakang 

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

penelitian dan sistematika penelitian. 

 Bab II merupakan Bab Objek Penelitian, dimana bab ini membatasi ruang 

lingkup penelitian mengenai topik yang akan Penulis teliti. Pada Bab objek 

penelitian ini, Penulis berfokus kepada data atau informasi terkait dengan topik 

penelitian.  

 Bab III merupakan Bab Tinjauan Pustaka, dimana bab ini memuat teori 

maupun konsep-konsep yang berkaitan dengan topik penelitian. Bab ini diakhiri 

dengan kerangka pemikiran yang merupakan konstruksi logika dari masalah 

penelitian, ditinjau dari aspek teoritis maupun dari aspek konseptual.  
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 Bab IV merupakan Bab Metodologi Penelitian, dimana bab ini berisi  

rangkaian metode yang digunakan Penulis untuk menguji maupun memperoleh 

data dan jawaban teoritik tentatif yang dihasilkan dalam Tinjauan Pustaka. Pada 

Bab ini, Penulis akan menguraikan Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, 

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

Metode Pengujian Data, serta Tempat dan Waktu Penelitian.  

 Bab V merupakan Bab Hasil dan Pembahasan, dimana dalam subbab 

Hasil, Penulis akan memberikan pemaparan dari “data mentah” yang didapatkan 

dari wawancara dan observasi langsung. Data hanya dideskripsikan secara umum 

dan apa adanya. Pada subbab Pembahasan, Penulis akan melakukan interpretasi 

terhadap “data mentah” yang sudah di dapatkan dan didasarkan pada Rumusan 

Masalah yang ingin dijawab.  

 Bab VI merupakan Bab Kesimpulan dan Saran. Subbab Kesimpulan berisi 

jawaban pertanyaan dari Rumusan Masalah yang ditemukan dari hasil 

pembahasan atau interpretasi yang dilakukan Penulis, sedangkan subbab Saran 

berisi pendapat atau masukan terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan baik 

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

 

 

 

 

 




