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PENDAHULUAN 

 

1.1 . Latar Belakang Masalah 

Tehnik merawat diri untuk tampil cantik sudah dikenal sejak jaman 

kekaisaran Romawi. Dipopulerkan oleh seorang ratu bernama Cleopatra. 

Kecantikan seorang wanita dapat dilihat melalui penampilan fisik dan juga 

keluhuran budinya. Sehingga wanita digambarkan dengan sebuah imajinasi 

sosok yang lemah lembut, santun dan penuh kasih (Perawijayanti, 2016:1). 

Cantik sendiri merupakan sebuah konstruksi budaya dari masyarakat 

dimana kecantikan wanita yang ideal digambarkan dengan tubuh yang 

langsing dan tinggi semampai, memiliki bokong dan dada yang padat berisi, 

berkulit putih, berhidung mancung, pipi tirus, bibirdan pipi kemerahan, 

rambut hitam bercahaya, dan juga menggunakan tata rias wajah (Shandy, 

2016:3). 

Dari kriteria yang disebutkan diatas bahwa salah satu cara untuk tampil 

cantik adalah dengan menggunakan tata rias wajah atau lebih dikenal dengan 

sebutan kosmetik. Kosmetik diartikan sebagai sebuah kegiatan menghias dan 

mengatur berbagai campuran bahan yang diaplikasikan pada anggota tubuh 

bagian luar seperti epidermis kulit, kuku, rambut dan sebagainya dengan 

tujuan untuk menambah daya tarik, melindungi, memperbaiki, sehingga 

penampilannya lebih menarik dari semula (Noviana, 2015:3) 
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Di Indonesia terdapat berbagai macam merek kosmetik lokal, di 

antaranya adalah Sariayu, Mustika Ratu, Viva, Purbasari, Red-A, Silky Girl, 

dan lain sebagainya. Keuntungan dari banyaknya merek membuat konsumen 

mempunyai banyak pilihan terdapat barang yang ditawarkan, tetapi jika 

dilihat dari segi bisnis para produsen kosmetik tersebut saling berlomba untuk 

menjadi kosmetik nomer satu pilihan konsumen. 

Untuk dapat menarik perhatian konsumen, setiap merek membuat 

komunikasi promosi yang disebut iklan. Dengan iklan konsumen atau 

pembeli dapat mengetahui keberadaan dan keunggulan suatu produk yang 

diproduksi oleh produsen. Dimana dalam iklan diharapkan konsumen atau 

pembeli dapat mengetahui nama produk, jenis produk, manfaat produk, dan 

lain-lain yang tujuan akhirnya adalah aktivitas pembelian terhadap produk 

tersebut (Dewi, 2012:1). 

Perkembangan teknologi yang pesat saat ini telah membentuk 

masyarakat ke zaman informasi yang memungkinkan pengiriman dan 

penerimaan informasi yang tidak terbatas dari dan kepada sebanyak-banyak 

manusia. Kehadiran internet dalam perangkat komputer, bahkan sistem telepon 

cerdas, di kehidupan sehari-hari memungkinkan manusia untuk berkomunikasi 

dengan manusia lainnya tanpa batas (Hartanto, 2013:1). 

Dalam telepon cerdas aplikasi yang paling banyak digunakan adalah 

aplikasi sosial media. Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil survey 

Nielsen tentang perilaku pengguna internet bahwa penggunan sosial media 

adalah kegiatan yang paling sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia 

(Nielsen.com, 2018). Media sosial merupakan aplikasi yang memungkinkan 
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penggunanya untuk berbagi informasi berupa tulisan, gambar, video, dan juga 

memberikan tanda ataupun komentar kepada siapa saja yang tertarik terhadap 

suatu konten unggahan (Nurwati, 2016:2). 

Berbagai aplikasi sosial media yang dikenal masyarakat cukup banyak 

jenisnya, beberapa contohnya adalah Facebook, Instagram, Twitter, Path, dan 

lain sebagainya. Sedangkan jenis aplikasi sosial media yang paling banyak 

digunakan di Indonesia adalah Instagram (Nielsen.com, 2018). 

Pada awal kemunculan instagram pada bulan Oktober tahun 2010 oleh 

Mike Krieger yang mengartikan insta yang diambil dari kata instan dan juga 

gram yang dikenal sebagai salah satu teknologi awal bagi bidang komunikasi. 

Instagram berharap penggunanya dapat menguggah foto dan video kapanpun 

dan dimanapun. Seperti dikutip dari Systrom dalam Phillips (2017:4) yang 

mengatakan bahwa : 

“At the end of the day, there’s no better way to consume what 

happening in the world other than through images and video. You can see 

the world happening in real time”. 

Aplikasi sosial media ini yang semula ditujukan sebagai media 

sosial pertemanan, pada realitasnya sudah bergeser menjadi sebuah media 

untuk melakukan promosi. Hampir semua industri memanfaatkan 

Instagram dengan cara membuat akun dan melakukan unggahan konten 

yang dikemas dengan cara yang menarik, baik tampilan foto maupun 

memberikan promo (Gumbiro, 2018:2) 
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Salah satu merek dibidang kosmetik yang ikut serta dalam 

pemanfaat aplikasi instagram ini adalah Sariayu Martha Tilaar. Sariayu 

adalah merek kosmetik asli Indonesia yang bertahan sejak tahun 1972 

hingga saat ini. Sari ayu didirikan oleh ibu Dr. Matha Tillar dengan tujuan 

mempercantik wanita Indonesia dan Asia. 

1.2 Identifikasi & Rumusan Masalah 

Setiap tahun, selama 31 tahun Sariayu selalu rutin untuk meluncurkan 

produk kosmetik terbarunya yang disebut Sariayu Colour Trend. Menjelang 

peluncuran produk terbarunya di 2018, Sariayu melakukan sebuah riset untuk 

mengetahui seperti apa merek Sariayu dipersepsikan oleh konsumen.  

Berdasarkan hasil riset yang diperoleh dari lembaga riset internal 

Martha Tilaar Group menyebutkan bahwa saat ini Sariayu dipersepsikan 

sebagai merek kosmetik yang natural, dapat dipercaya, tua, dan juga 

tradisional. 

 

Gambar 1 (Sumber : lembaga riset Martha Tilaar Group, Desember 2017) 
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Diperkuat dengan data yang diperoleh dari komentar anak muda 

mengenai sari ayu pada blog. Dimana konsumen anak muda yang disebut 

millenials ini tidak merasa produk sariayu dibuat dan ditujukan untuk dirinya.  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2  (Sumber : reviews.femaledaily.com, April 2018) 

 

Konsumen golongan muda ini cenderung menggunakan kosmetik 

merek asing dengan keyakinan bahwa merek tersebut memiliki kualitas lebih 

Merek asing atau global cenderung mendapatkan persepsi positif terhadap 

kualitas merek, prestise merek, citra harga diri, dan niat pembelian. 

Sedangkan merek lokal merupakan produk yang berasal dari dalam negeri 

sendiri, di produksi dan dipasarkan di dalam negeri sendiri Pada negara 
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berkembang konotasi merek lokal dapat memberikan dampak negatif, karena 

rasa kurang percaya terhadap kemampuan negeri sendiri dibanding negara 

lain yang telah maju (Nabila, 2018:2) 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam pemilihan 

sebuah produk, diantaranya adalah Iklan, film, brand ambasador, hingga 

medium untuk promosi menjadi faktor yang dapat mempengaruhi konsumen. 

Dimana dengan penggunaan medium yang tepat Sariayu dapat menyasar 

kembali target konsumen dengan usia muda yang dimaksud. 

Dalam meluncurkan produk terbarunya yaitu Sariayu Colour Trend 

2018 yang mengusung tema inspirasi Jakarta, Sariayu mencoba untuk 

memfokuskan bentuk pemasarannya melalui sosial media Instagram. Sosial 

media Instagram milik Sariayu (@Sariayu_MT) memiliki 127K followers 

(Sumber : Instagram @Sariayu_MT, Maret 2018). 

Dalam penelitian sebelumnya yang berjudul Analisa efektivitas Iklan 

kosmestik  Wardah dengan menggunakan Consumer Decision Model (CDM) 

yang dilakukan oleh Noviany Wijaya tahun 2014, dimana pada penelitian 

tersebut ingin melihat efektivitas iklan kosmetik Wardah pada media televisi 

diantara begitu banyaknya Iklan yang ada. Penelitian tersebut menggunakan 

pengukuran CDM yang mendapatkan hasil bahwa iklan Wardah efektif 

walaupun diantara banyaknya Iklan. 
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Penelitian kedua, dilakukan oleh Nurul Fidyah tahun 2017 dengan 

judul Efektivitas Iklan Wardah melalui media sosial Instagram. Metode yang 

digunakan dalam penelitian tersebut adalah dengan model AIDA dimana 

tujuan pada penelitian ini adalah untuk melihat apakah iklan wardah pada 

media instagram berpengaruh terhadap pembelian. Hasil yang diperoleh 

adalah bahwa iklan Wardah dinilai tidak efektif terhadap pembelian karena 

hampir setengah dari total sampel tidak melakukan pembelian setelah melihat 

iklan tersebut. 

Penelitian Ketiga, dilakukan oleh Putri delifa tahun 2017 dengan judul 

Penelitian Efektifitas Iklan Product Placement L’Oréal pada film Ada Apa 

Dengan Cinta 2. Penelitian ini menggunakan metode Customer Response 

Index (CRI)”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektifitas iklan 

product placement L’oréal. Pengambilan sampel menggunakan teknik 

Purposive Sampling dan diperoleh 156 responden. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa iklan product placement l’oréal pada film Ada Apa 

Dengan Cinta 2 tidak efektif, karena persentase nilai CRI action sebesar 

27,6% lebih kecil dari nilai no comprehend sebesar 36,5%. 

 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Efektivitas Iklan Sariayu Martha Tilaar seri 

Inspirasi Jakarta pada media Instagram”.  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Iklan 

Sariayu Martha Tilaar seri Inspirasi Jakarta pada media Instagram 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah bahan 

pertimbangan bagi divisi pemasaran khususnya Martha Tilaar Goup dan 

umumnya instansi sejenis dalam penerapan strategi komunikasi pemasaran 

terutama dalam hal penggunaan sosial media. 

 




