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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang mengenai penelitian ini, 

identifikasi masalah untuk dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini, serta 

menggambarkan tujuan penelitian, kegunaan dalam penelitian dan sistematika 

penelitian ini.  

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan industri kecantikan di Indonesia cukup pesat sejak 

beberapa tahun terakhir. ZAP Beauty Index 2018 yang melakukan survei terhadap 

17.889 perempuan di Indonesia melalui kanal online menemukan beberapa fakta 

bahwa perempuan-perempuan di Indonesia nyatanya sudah mulai mengenal make-

up ketika usia mereka kurang dari 18 tahun (13-15 tahun) yakni sekitar 41,9 

persen dari hasil survey (kompas.com, 2018). Dari sini terlihat jika industri 

kecantikan mulai disasar dan dikenal anak-anak usia muda, terutama Generasi Y 

dan Z. Sementara itu, menurut data yang sama, sekitar 36,4 persen remaja pada 

rentang usia 13-15 tahun telah melakukan perawatan di klinik kecantikan 

(kompas.com, 2018). Tercatat juga dalam 10 tahun terakhir industri kecantikan 

dan perawatan pribadi di Indonesia bertumbuh rata-rata 12% dengan nilai pasar 

mencapai sebesar 33 triliun Rupiah di tahun 2016 (majalahkartini.co.id, 2017). 

Bahkan di tahun 2020, industri kecantikan di Indonesia diprediksi akan 

mengalami pertumbuhan paling besar dibandingkan dengan negara-negara lain di 
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Asia Tenggara (majalahkartini.co.id, 2017). Industri kosmetik nasional 

mencatatkan kenaikan pertumbuhan 20% atau empat kali lipat dari pertumbuhan 

ekonomi nasional pada tahun 2017 (kemenperin.go.id, 2018). Kenaikan 

pertumbuhan ini didorong permintaan besar dari pasar dosmetik dan ekspor 

seiring dengan gaya hidup masyarakat yang mulai memperhatikan produk 

perawatan tubuh sebagai kebutuhan utama (kemenperin.go.id, 2018).  

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan wanita yang cukup penting 

dalam kehidupan kesehariannya. Dalam sehari wanita bisa memerlukan berbagai 

macam jenis produk dari produk kesehatan muka sampai make-up. Pada zaman 

sekarang, tanpa kita sadari tidak hanya wanita-wanita dewasa saja yang ingin 

mempercantik diri mereka, akan tetapi remaja di usia sekolah juga memulai 

menggunakan make-up untuk mempercantik dirinya. Maka dari itu perusahaan 

harus terus melakukan inovasi untuk mengikuti perkembangan zaman, mulai dari 

mengembangkan produk mereka sampai berjualan online. Perusahaan juga perlu 

memiliki strategi yang tepat untuk membangun brand awareness dari perusahaan 

tersebut agar brand-nya lebih dikenal oleh masyarakat. Bagi marketer, brand 

adalah sebagai nama, istilah, tanda, lambing, atau desain, atau kombinasinya yang 

dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual 

atau kelompok penjual dan membedakan mereka dari pesaing (Kotler & Keller, 

2009,276). Oleh karena itu, untuk membangun brand awareness, perusahaan dapat 

melakukan strategi promosi melalui perdagangan elektronik. 

E-commerce adalah perdagangan elektronik dengan cara melakukan 

pemasaran barang atau jasa dengan sistem elektronik melalui internet dan biasa 
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dipakai seperti website, dan social media (kompasiana.com, 2017). E-commerce 

merupakan salah satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang 

menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi 

elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan 

secara elektronik (purbo & wahyudi, 2001,2). Dengan banyaknya e-commerce di 

Indonesia, maka artis-artis maupun influencer pun tergerak untuk membuka bisnis 

kosmetik dengan brand mereka sendiri. Salah satu influencer yang tergerak di 

bidang kosmetik adalah Lizzie Parra. Lizzie Parra sendiri merupakan salah satu 

beauty blogger dan makeup artist di Indonesia. Sekarang Lizzie Parra sendiri 

menciptakan brand kosmetik dinamakan BLP Beauty. 

BLP Beauty adalah salah satu brand lokal asal Indonesia yang didirikan 

oleh Lizzie Parra pada tahun 2016 lalu, dimana sekarang BLP Beauty berhasil 

membuka beauty space atau toko offline di beberapa kota seperti Jakarta, 

Bandung dan Surabaya. Produknya yang paling terkenal adalah Lip Coat BLP 

Beauty, dimana produk tersebut merupakan produk pertama yang di launching 

oleh BLP Beauty. BLP Beauty membuat inovasi dari segi packaging hingga 

warna pada lip coat yang mengikuti sesuai dengan tren yang ada sekarang ini. 

Tidak hanya fokus di kosmetik bibir saja, BLP Beauty terus membuat inovasi-

inovasi baru sehingga, BLP Beauty sekarang memiliki berbagai macam produk 

seperti kosmetik untuk mata, kosmetik untuk muka, dan peralatan make-up agar 

dapat memenuhi kebutuhan pasar saat ini. Dari segi harga, BLP Beauty 

merupakan brand kosmetik lokal yang harganya dapat dijangkau oleh semua 
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kalangan. Harga produk dari BLP Beauty sendiri dimulai sekitar dari Rp 99.000 - 

Rp 400.000.  

Namun demikian dengan perkembangan zaman dan banyaknya brand 

kosmetik dari luar maupun lokal yang ada di Indonesia, maka kondisi ini 

memunculkan persaingan yang ketat bagi masing-masing brand dalam bidang 

kosmetik. Oleh karena itu, dalam hal ini membutuhkan strategi promosi yang 

tepat untuk memasarkan brand-brand mereka. Salah satunya dengan 

menggunakan Integrated Marketing Communication (IMC) yang didefinisikan 

oleh Schultz sebagai sebuah strategi proses bisnis dengan perencanaan, 

membangun, mengeksekusi, dan mengevaluasi pelaksanaan program komunikasi 

merek yang terkoordinasi pada konsumen, pelanggan atau sasaran lain yang 

relevan dengan audience ekternal dan internal (Schultz, 2003,41). 

Salah satu poin IMC sendiri adalah dengan menggunakan internet 

marketing. Internet Marketing dipandang sebagai sebuah filosofi baru dan praktek 

bisnis modern yang terlibat dengan pemasaran barang, jasa, informasi, dan ide 

melalui internet dan elektronik lainnya (El- Gohary, 2010,216). Bentuk dari 

internet marketing adalah dengan menggunakan media sosial sebagai sarana 

dalam penyampaian informasi. Media sosial menjadi salah satu media dalam 

internet yang digunakan marketer untuk mendekatkan brand kepada target 

audience mereka. Jumlah social network di Indonesia menduduki posisi paling 

tinggi, berdasarkan data penelitian Aktivitas Digital Pengguna Internet di 

Indonesia oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Februari 

2015. Data tersebut menjelaskan peluang bagi marketer untuk memasarkan 
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produknya di media sosial begitu besar, baik melalui Instagram, Facebook, 

Twitter, blog, hingga promosi melalui Youtube. 

 
Gambar 1.1. Digital in Indonesia 

Sumber : Hootsuite. Jan 2019 
 

Berdasarkan data diatas yang di dapat dari (hootsuite.com, 2019), dapat 

dilihat bahwa total populasi penduduk di Indonesia ada sekitar 268.2 juta orang, 

lalu pengguna internet di Indonesia ada sekitar 150 juta orang. 

 
Gambar 1.2. Most Active Social Media Platforms 

Sumber : Hootsuite. Jan 2019 
 

Berdasarkan data yang di dapat dari (hootsuite.com, 2019), dapat dilihat 

bahwa pengguna aktif sosial media di Indonesia pada peringkat satu adalah 

Youtube sebesar 88%, lalu yang kedua Facebook sebesar 81%, lalu di peringkat 

ketiga Instagram sebesar 80%. Instagram sendiri merupakan aplikasi media sosial 
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yang berbeda dengan aplikasi lainnya. Instagram memiliki berbagai macam fitur 

seperti Instagram Stories & Live, lalu multiple posts dan IGTV. Hal ini membuat 

Instagram menjadi salah satu media sosial yang memiliki jangkauan pasar yang 

luas. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dewasa ini, kita semakin mengetahui bahwa persaingan usaha kosmetik 

semakin ketat mulai dari import maupun local. Para pesaing terus bermunculan 

dengan menggunakan berbagai macam cara dan strategi yang tercipta. Sebagai 

brand yang baru berjalan 3 tahun, BLP Beauty memiliki cara tersendiri untuk 

memperkenalkan produknya di masyarakat. BLP Beauty memilih untuk 

menggunakan media sosial Instagram untuk memperkenalkan, menciptakan, dan 

membangun brand awareness pada target market-nya. BLP Beauty dibuat pada 

tanggal 20 Juni 2016 yang sekarang sudah memiliki 215.000 followers, dan post 

sebanyak 1592 foto. BLP Beauty memulai bisnisnya di media sosial Instagram 

karena target market BLP Beauty adalah kalangan anak muda dan BLP Beauty 

sendiri sadar bahwa ia merupakan brand baru. Jika ia memulai-nya melalui 

offlline store, maka membutuhkan biaya yang sangat besar dan juga harus siap 

bersaing dengan local brand kosmetik yang sudah ternama seperti Wardah, Make 

Over, dan lainnya. Oleh karena itu BLP Beauty memilih memulai bisnisnya 

melalui media sosial Instagram karena media sosial Instagram juga tidak 

membutuhkan biaya yang besar dibandingkan dengan offlline store dan juga lebih 

cepat untuk membangun dan meningkatkan brand awareness dari brand tersebut. 
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Berdasarkan data yang di dapat dari (hootsuite.com, 2019), pengguna aktif sosial 

media Instagram di Indonesia sebanyak 80%. 

 
Gambar 1.3. Most Active Social Media Platforms 

Sumber : Hootsuite. Jan 2019 
 

Oleh karena itu, media sosial Instagram merupakan peluang bagi marketer 

untuk mempromosikan brand-nya. BLP Beauty mempromosikan produknya di 

Instagram dengan cara meng-upload feed atau content yang bagus di Instagram. 

 
Gambar 1.4. Instagram BLP Beauty 

Sumber : Data Primer Instagram @blpbeauty 
 

Selain mengolah feed instagram, BLP Beauty juga memberikan edukasi 

tentang "how to apply blush and bronzer" melalui instastory dan IGTV di 
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Instagram, sehingga followers BLP Beauty tidak hanya melihat produk-produk 

BLP Beauty saja tetapi juga mendapatkan edukasi dalam ber-makeup. Selain itu 

BLP Beauty menarik konsumen dengan cara membuat event beauty class dan 

zumba class. Hal tersebut yang membedakan brand BLP Beauty berbeda dengan 

brand lainnya. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Melalui penelitian ini, Penulis akan mencoba menjawab pertanyaan dari 

rumusan masalah, yakni : 

Bagaimana efektivitas AISAS melalui media sosial Instagram dalam 

meningkatkan brand awareness BLP Beauty sebagai kosmetik local brand? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dibuat untuk mencari tahu bagaimana efektivitas AISAS melalui 

media sosial Instagram dalam meningkatkan brand awareness BLP Beauty 

sebagai kosmetik local brand. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Akademis 

Penelitian ini bertujuan sebagai salah satu sumbangan ilmu yang 

bermanfaat untuk jurusan Ilmu Komunikasi khususnya yang terkonsentrasi pada 

Ilmu Komunikasi Pemasaran Terpadu (Integrated Marketing Communication) 
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1.5.2 Praktis 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan tambahan kepada 

para marketer yang akan melakukan promosi barang, bahwa media sosial 

Instagram dapat menjadi salah satu sarana promosi yang tepat dalam 

mempromosikan suatu brand.  

1.6 Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

Penulis akan membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

BAB II OBJEK PENELITIAN 

Penulis akan membahas mengenai objek penelitian dari perusahaan yang 

akan di teliti. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Penulis akan membahas mengenai tinjauan pustaka atau teori-teori yang 

digunakan Penulis sebagai acuan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan 

masalah Penulis. 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Penulis akan membahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan 

untuk mengukur pengambilan data, analisis data dan pengolahan data peneliti. 
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BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penulis akan mencari jawaban melalui analisa dari penelitian Penulis dan 

akan mengelaborasikan setiap variabel melalui pembahasan masalah. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Penulis akan menjabarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan hasil dari 

rumusan masalah yang dapat diambil dari proses pengkajian masalah dan analisa 

masalah. 

	




