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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman telah melahirkan sebuah emansipasi sehingga dunia 

kerja sudah tidak lagi didominasi oleh kaum pria, namun wanita pun memegang 

peranan yang penting dalam berbagai aspek kehidupan. Tak jarang kita temui 

banyaknya wanita yang menjadi pekerja kantoran, bahkan memegang posisi dan 

jabatan yang cukup penting dalam sebuah perusahaan. Hal ini muncul karena 

perusahaan mulai menilai kemampuan seseorang bukan berdasarkan gender. 

Namun, tidak hanya sekedar kemampuan yang diperlukan oleh wanita yang 

bekerja tetapi juga kebutuhan untuk tampil bersih dan menarik, karena bagi setiap 

wanita, tampil cantik dan memiliki kulit yang sehat merupakan salah satu 

kebutuhan yang utama agar mereka dapat beraktifitas dengan penuh percaya diri 

sehingga mendukung kinerjanya. Hal ini terjadi seiring dengan semakin 

meningkatnya taraf hidup masyarakat dan perkembangan jaman dimana 

perubahan teknologi dan arus informasi berkembang pesat, dan kemudian 

mempengaruhi banyak hal seperti kebutuhan, gaya hidup, dan keinginan yang 

semakin meningkat dan beragam.  

Menurut Kotler (2002, 192), gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia 

yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Pada kondisi gaya hidup 

wanita Indonesia yang mulai mengedepankan perawatan kecantikan dan 

kebersihan tubuh, produsen kosmetik (personal care) pun semakin banyak 



  2

bermunculan. Menurut Nuning S Barwa, Ketua Umum Perkosmi, pertumbuhan 

volume penjualan kosmetik ditopang oleh peningkatan permintaan khususnya dari 

konsumen kelas menengah. Pertumbuhan penjualan kosmetik juga didorong oleh 

tren kenaikan penggunaan kosmetik oleh kaum pria. Bahkan saat ini 

perkembangan industri kosmetik Indonesia tergolong solid. Hal ini dapat 

dibuktikan dari peningkatan penjualan kosmetik pada 2012 yang mencapai 14% 

menjadi Rp 9,76 triliun dari sebelumnya Rp 8,5 triliun, berdasarkan data 

Kementerian Perindustrian (Kemenperin  2012). Angka-angka ini merupakan 

sebuah bukti jelas yang menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian 

dalam bidang industri kosmetika yang terus meningkat.  

Kompetisi yang cukup tajam di sektor bisnis perawatan kecantikan ini 

memaksakan perusahaan untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat agar 

tujuan dan goal yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat tercapai, terlebih 

pada kondisi sekarang ini dimana konsumen dihadapkan pada berbagai pilihan 

tempat perawatan kecantikan yang menawarkan kualitas dan harga yang bersaing. 

Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan tersebut berusaha untuk saling 

mengungguli dan merebut hati konsumen. 

 Untuk menghadapi keadaan yang demikian ini, aktivitas pemasaran menjadi 

salah satu aspek yang penting bagi kelangsungan perusahaan tersebut. Dalam 

kegiatan pemasaran yang dilakukan, perusahaan pun tidak hanya bertumpu pada 

aspek harga, tempat, dan kualitas produk yang ditawarkan, namun terlebih lagi 

mereka harus mencari strategi agar produk tersebut dapat menarik perhatian serta 

dikenal oleh konsumen. Dengan kata lain, perusahaan dituntut untuk melakukan 
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serangkaian kegiatan promosi. Promosi adalah sebuah kegiatan 

mengkomunikasikan informasi antara penjual dan pembeli potensial atau orang 

lain dalam saluran untuk mempengaruhi sikap dan perilaku (Cannon et al. 2009, 

69). 

Salah satu media promosi yang kerap digunakan oleh perusahaan adalah 

mengiklankan produk atau jasa yang ditawarkannya melalui media cetak, maupun 

elektronik. Iklan dinilai sebagai cara yang efektif untuk meraih konsumen dalam 

jumlah besar dan tersebar secara geografis. Namun, anggaran untuk mengiklankan 

suatu produk tidaklah murah sehingga kebanyakan perusahaan-perusahaan baru 

mulai mencari alternatif lain dalam mempromosikan produk atau jasanya. 

Fenomena seperti itu agaknya menjadi acuan pemasaran hari ini. Konsep lama 

iklan “dari mulut ke mulut“ atau yang lebih dikenal dengan istilah Word Of 

Mouth mulai kembali menjadi tren.  

Word of mouth adalah upaya untuk memberikan alasan agar orang 

berbicara tentang merek, produk, maupun jasa dan membuat berlangsungnya 

pembicaraan itu menjadi lebih mudah (Hasan, 2010, 32). Dalam pengenalan suatu 

produk atau jasa, sampai kepada tingkatan dimana konsumen melakukan proses 

pengambilan keputusan pembelian terhadap suatu produk, konsumen dipengaruhi 

oleh berbagai informasi yang diterimanya. Sumber informasi yang berbeda akan 

memberikan hasil informasi yang berbeda pula karena setiap sumber informasi 

dapat menimbulkan perbedaan persepsi.  

Selain karena dianggap lebih efektif, suguhan iklan yang terlalu banyak 

pun nyatanya membuat konsumen mulai tidak yakin akan kebenaran isi yang 
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disampaikan dalam sebuah iklan. Iklan dianggap bersifat komersial dan terlalu 

mengedepankan sisi baik sebuah produk sehingga pengalaman orang lain yang 

telah menggunakan produk itu sebelumnya cenderung dijadikan tolak ukur 

seseorang untuk melakukan keputusan pembelian. Pemasaran menggunakan word 

of mouth yang berhasil akan cepat membangun kredibilitas sebuah brand, yang 

berujung pada rekomendasi brand tersebut dari satu konsumen ke konsumen 

lainnya. Testimonial dari para konsumen pun bersifat independen dimana mereka 

memiliki liberalisme seutuhnya untuk mengekspresikan opini mereka mengenai 

suatu produk atau jasa. Dengan demikian, saat mereka mengutarakan opini 

mereka mengenai suatu produk atau jasa tertentu secara positif, konsumen akan 

cenderung percaya atau bahkan lebih percaya, karena testimonial mereka bersifat 

unbiased, jujur dan seadanya. 

Kunci keberhasilan dalam pemasaran word of mouth adalah ketika pengelola 

brand dapat mengontrol dan meminimalisir resiko-resiko yang ada. Sama halnya 

seperti media lainnya, word of mouth juga memiliki kelemahannya tersendiri 

karena sifatnya tidak terkontrol sehingga dikhwawatirkan dapat menimbulkan 

distorsi informasi atau isu-isu tertentu yang sengaja dibangun oleh kompetitor 

yang dapat merusak citra brand.  

Click House Beauty Care adalah sebuah perusahaan yang berfokus untuk 

memberikan layanan jasa perawatan kecantikan. Sebagai perusahaan baru, Click 

House Beauty Care menyadari bahwa kegiatan promosi merupakan faktor penting 

dalam mewujudkan tujuan perusahaanya. Selain bertujuan agar brand tersebut 

diketahui oleh masyarakat, kegiatan promosi juga bertujuan untuk memberikan 
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informasi mengenai keunggulan Click House Beauty Care dibandingkan dengan 

tempat perawatan lainnya, sehingga masyarakat tidak ragu untuk mencoba 

pelayanan yang disediakan oleh perusahaan tersebut.  

Click House Beauty Care merupakan salah satu perusahaan yang 

memanfaatkan strategi word of mouth dalam kegiatan promosinya.  Hal ini 

dilakukan oleh Click House Beauty Care dengan cara memberikan undangan 

berupa free treatment kepada beberapa orang yang dianggap berkompeten, seperti 

dari kalangan artis, penulis, dan beauty blogger, lalu membuat mereka berbicara 

mengenai pengalamannya di Click House Beauty Care sehingga menimbulkan 

rekomendasi bagi banyak orang.  

 

Gambar 1.1 Jumlah Treatment dan New Customer Click House Beauty Care per Juli – 
Desember 2012 

Sumber : Click House Beauty Care 

  

Pada bulan Juli dan Agustus 2012, Click House Beauty Care melayani 

kurang lebih 400 customer yang melakukan perawatan, dan memanfaatkan 
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strategi word of mouth dengan mengundang para artis. Strategi word of mouth 

oleh para artis dilakukan melalui media twitter, facebook, dan social media 

lainnya  

Pada bulan September 2012, Click House Beauty Care memberikan 

pelayanan kepada 383 customer yang melakukan perawatan, dan memanfaatkan 

strategi word of mouth dengan mengundang orang-orang yang berprofesi sebagai 

penulis. Dari jumlah 383 customer yang datang dan melalukan perawatan di Click 

House, ternyata 61 diantaranya merupakan konsumen baru.  

Begitu pula halnya di bulan Oktober dan November 2012, Click House 

Beauty Care memberikan pelayanan kepada kurang lebih 400 customer. Pada 

kedua bulan tersebut, Click House Beauty Care memanfaatkan strategi word of 

mouth dengan mengundang para artis dan pembawa berita. Para pembawa berita 

yang diundang meliputi pembawa berita di Liputan 6, prime time, dan Sindo TV. 

Strategi word of mouth yang dilakukan pada umumnya sama. Namun tidak hanya 

itu, para pembawa berita tersebut juga menawarkan pemberitaan berupa liputan di 

Sindo TV.  

Pada bulan Desember 2012, Click House Beauty Care memberikan 463 

pelayanan kepada  customer yang melakukan perawatan, dan memanfaatkan 

strategi word of mouth dengan mengundang beberapa anggota dari komunitas 

Indonesian Beauty Blogger. Strategi word of mouth para beauty blogger tersebut 

dilakukan melalui review yang mereka tuliskan dalam blog mereka masing-

masing. Dari jumlah 463 customer yang datang dan melalukan perawatan di Click 

House, ternyata 124 diantaranya merupakan konsumen baru.  
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Gambar 1.2 Jumlah Treatment dan New Customer Click House Beauty Care per Januari – 

Oktober 2013 

Sumber : Click House Beauty Care 

 

 Dari diagram kedua, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan 

terhadap jumlah treatment dan new customer di bulan ke-lima dan ke-delapan. 

Ternyata kenaikan jumlah tersebut didapat ketika Click House Beauty Care  

memanfaatkan word of mouth Indonesian Beauty Blogger dalam kegiatan 

promosinya. Dalam kurun waktu sembilan bulan, Click House Beauty Care telah 

tiga kali memanfaatkan hadirnya Indonesian Beauty Blogger, dan dari hasil yang 

didapatkan ternyata membawa dampak positif bagi perusahaan.  

Menurut Click House Beauty Care, beauty blogger memiliki kekuatan dan 

kelebihan karena para pembaca blog merupakan orang-orang yang haus akan 

informasi mengenai produk kecantikan, sehingga targetnya langsung terarah.  

1.2 Identifikasi Masalah 



  8

Prospek industri kosmetik yang meningkat membuat banyaknya pendatang 

baru berusaha memasuki pasar sehingga perusahaan-perusahaan yang menjual 

produk dan jasa sejenis di industri kecantikan berlomba-lomba untuk saling 

merebut konsumen. Dalam hal ini, aktivitas pemasaran menjadi salah satu aspek 

yang penting bagi kelangsungan perusahaan tersebut. Sebagai perusahaan baru 

yang memiliki keterbatasan anggaran, Click House Beauty Care mulai mencari 

strategi pemasaran yang dianggap efektif dan efisien dalam memasarkan produk 

dan jasa yang dijualnya. Tentunya dalam kegiatan pemasaran tersebut, Click 

House Beauty Care harus mengupayakan pengenalan produk dan jasa yang 

dijualnya kepada konsumen. Upaya tersebut dilakukan oleh Click House Beauty 

Care dengan cara memanfaatkan strategi word of mouth. Selain berbiaya rendah, 

strategi ini juga dianggap ampuh karena berupa rekomendasi yang akan 

membentuk ekspektasi seseorang terhadap suatu produk.  

Mengacu kepada beberapa masalah yang menjadi pokok penelitian diatas, 

maka Peneliti berusaha untuk membahas lebih dalam mengenai pengaplikasian 

strategi word of mouth yang digunakan oleh Click House Beauty Care, serta 

alasan-alasan pemilihan strategi ini.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, 

maka selanjutnya dalam penelitian ini dirumuskan masalah yang akan diteliti dan 

dikaji sebagai berikut : 
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1) Bagaimana proses word of mouth yang dilakukan Indonesian Beauty 

Blogger dalam penjualan produk dan jasa Click House Beauty Care? 

2) Apa kekuatan dari strategi word of mouth yang dilakukan oleh Indonesian 

Beauty Blogger? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi word of mouth 

yang dilakukan komunitas Indonesian Beauty Blogger dalam penjualan produk 

dan jasa di perusahaan Click House Beauty Care serta memberikan gambaran 

mengenai strategi ini secara lebih mendalam. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar memberikan manfaat secara 

akademis maupun praktis.  

1. Kegunaan Akademik 

Sebagai masukan dan informasi bagi para peneliti dan pembaca dalam hal 

pengembangan penelitian yang akan datang, serta diharapkan sebagai 

penambah pengetahuan terutama untuk mahasiswa/i jurusan Ilmu 

Komunikasi.  

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan teoritis 

yang diperoleh selama bangku perkuliahan, serta membandingkannya 

pada situasi lapangan yang terjadi sebenarnya.  
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b. Bagi perusahaan, agar dapat menjadi masukan mengenai 

keefektifitasan penyampaian pesan kepada konsumen melalui word of 

mouth, strategi promosi mana yang terbaik sehingga perusahaan dapat 

mencapai tujuannya.  

c. Bagi masyarakat luas, agar mempermudah pencarian informasi dan 

menambah pengetahuan yang berhubungan dengan word of mouth.  

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Untuk lebih mempermudah dan memberikan gambaran yang lebih jelas 

mengenai isi skripsi ini, pembahasan dibagi secara komprehensif dan sistematik, 

antara lain : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II OBJEK PENELITIAN 

 Bab ini memuat tentang ruang lingkup dari topik yang Peneliti 

teliti. Pada Bab objek penelitian ini Peneliti fokus kepada data 

atau informasi yang terkait topik yang diajukan.  

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini memuat landasan teori sebagai acuan pemikiran dalam 

pembahasan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini dan 

sebagai dasar analisis yang dikutip dari beberapa literatur. 

Kemudian Bab ini diakhiri dengan kerangka pemikiran yang 
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merupakan konstruksi logika dari masalah penelitian baik ditinjau 

dari aspek teoritis ataupun dari aspek konseptual.  

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memuat metode penelitian yang digunakan dalam 

penulisan skripsi yang meliputi antara lain : variabel penelitian dan 

definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, metode analisis yang digunakan, serta tempat dan waktu 

penelitian. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat “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 KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memuat kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil 

penelitian dan saran sebagai masukan bagi perusahaan dan 

penelitian selanjutnya. 




