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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pada zaman sekarang ini kosmetik menjadi salah satu kebuthan yang perlu 

dipenuhi, khususnya bagi kaum wanita. Definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan RI No.445/Menkes/Permenkes/1998, adalah paduan bahan yang siap 

untuk digunakanpada bagian luar tubuh manusia yang memiliki fungsi untuk 

membersihkan, merawat, mempercantik, melindungi dan memelihara tubuh 

menjadi lebih baik. Karena memiliki fungsi untuk mempercantik diri, maka 

kosmetik bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri seseorang. Penggolongan 

kosmetik menurut penggunaannya dibagi menjadi dua jenis yaitu kosmetik 

perawatan kulit (skincare) dan kosmetik riasan (makeup) (Tranggono, 2007, h. 8). 

Skincare sendiri memiliki fungsi untuk merawat, memelihara dan 

melindungi kondisi kulit sedangkan makeup memiliki fungsi untuk mempercantik 

wajah. Perkembangan Perkembangan dunia produk perawatan kulit (skincare) di 

Indonesia sedang menjelma menjadi salah satu kebutuhan yang dianggap penting 

oleh masyarakat, terutama oleh kaum wanita di Indonesia. Saat ini, tak kurang lebih 

dari 100 brand skincare buatan berbagai belahan dunia ada di pasar Indonesia. 

(Kompasiana, 2019).  
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Terdapat sebuah fakta menarik mengenai dunia perawatan kulit terkait 

sebuah negara yang menarik perhatian dunia. Negara ini dikenal sebagai pengahsil 

berbagai brand perawatan kulit yang memiliki teknologi tinggi dan memiliki 

kualitas yang baik. Negara tersebut adalah negara Korea Selatan. Badan Pusat 

Statistik mencatat impor kosmetik dan perawatan kulit asal Korea Selatan mencapai 

5,9 juta USD pada tahun 2016. Ini merupakan tanda dimana Korea Selatan menaruh 

minat besar terhadap Indonesia sevagai target pangsa pasarnya. “dalam sebulan, 

bisa ada sekitar 60 perusahaan kosmetik Korea yang berminat masuk pasar 

Indonesia.”, ujar Fitri Nur Arifenie selaku asisten manajer riset pasar Korea Trade-

Investment Promotion Agency (KOTRA) (Putri, 2017).  

Pada tahun 2018 Zap Beauty Index melakukan sebuah survei dimana dari 

17.889 wanita Indonesia, sebanyak 46% orang memilih produk asal Korea Selatan 

menjadi produk yang mereka gunakan, diikuti 34% produk asal Indonesia dan 21% 

produk asal Jepang ( Bella, 2018). Melalui survei tersebut dapat diketahui bahwa 

banyak brand asal Korea Selatan yang membuka store maupun menjual produknya 

secara resmi di Indonesia. Salah satu produk asal Korea Selatan yang menarik 

perhatian peneliti untuk dijadikan bahan penelitian adalah Atomy. Atomy 

merupakan perusahaan asal Korea Selatan yang bergerak pada bidang kesehatan 

dan kecantikan. Atomy berdiri di Korea selatan sejak tahun 2009 yang kemudian 

membuka kantor perwakilan di Indonesia pada tahun 2018.  

Dewasa ini, masyarakat khususnya kaum wanita memilih produk perawatan 

kulit asal Korea Selatan. Beberapa alasan mengapa produk perawatan kulit asal 

korea selatan dapat menarik perhatian publik. Orang korea selalu memperhatikan 
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formula serta kandungan yang ada dalam sebuah produk. jika ada bahan yang 

membuah kulit sensitif, maka mereka akan langsung melakukan inovasi untuk 

memperbaiki kekurangan tersebut. Karena adanya kemajuan teknologi modern 

yang terus berkembang, banyak orang akhirnya mengabaikan resep kecantikan dari 

ibu atau nenek mereka. masyarakat Korea sebaliknya. Banyak orang beranggapan 

bahwa penampilan make up korea terlihat seperti kulit berminyak. Anggapan itu 

salah karena kilap yang terlihat bukanlah munyak melainkan mereka merawat kulit 

mereka agar terlihat dewy dan tampak lebih muda. Trend kecantikan korea yang 

menggunakan banyak layer skincare hingga belasan produk skincare yang mereka 

pakai tidak membuat mereka khawatir dengan banyak layer yang mereka 

aplikasikan di kulit wajah karena ciri khas skincare korea yaitu tekstur yang ringan 

(Alicia, 2019).  

Dari sekian banyak perusahaan yang menciptkakan produk kecantikan yang 

diminati masyarakat salah satu perusahaan asal Korea Selatan adalah Atomy. 

Atomy atau Atom 美 yang berarti Atom Beauty yang memiliki slogan “Absolute 

Quality Absolute Price”. Strategi yang dibuat Atomy adalah Strategi MASSTIGE 

yang merupakan gabungan dari Massa + Prestise. Atomy memiliki tujuan untuk 

memberikan produk dengan kualitas terbaik dengan harga yang  mutlak 

(atomy.com, 2018). 
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Gambar 1.1. Teknologi KAERI dan KOLMAR 

Sumber : Atomy, 2018 

 

Produk Atomy dibuat dengan berkolaborasi dengan dua perusahaan besar 

di Korea Selatan yaitu KAERI ( Korea Atomic Energy Institute) dan KOLMAR 

Korea. Kolmar BNH (Beauty and Health) merupakan perusahaan yang 

memproduksi seluruh produk Atomy yang sebelumnya telah diteliti dan 

dikembangkan oleh KAERI. Mereka bersama-sama meluncurkan perusahaan 

ventura institusional bernama Sun Bio Tech. Perusahan KOLMAR telah 

memproduksi banyak produk kesahatan dan kecantikan yang juga bekerja sama 

dengan perusahaan kosmetik terkenal di dunia seperti Chanel, Clinique, Shiseido, 

Lancome, dan Ponds. Maka itu, produk Atomy bisa dibandingkan dengan produk 

kelas dunia namun memiliki harga yang terjangkau.  

Produk Atomy dibuat dengan empat bioteknologi canggih, yaitu:  
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1.   High purification technology of KAERI (“ Korea Atomic Energy Research 

Institute) 

Dengan bekerja sama dengan KAERI produk Atomy dibuat dengan 

menggunakan teknologi pemurnian tinggi dengan mengurangi oksidasi dan 

meningkatkan bahan yang segar dan efektif melalui teknik ekstraksi bahan 

herbal.  Ini merupakan teknik ekstraksi modern yang menerapkan kearifan dari 

nenek moyang dalam penyeduhan teh tradisional. 

2.      Fresh  herb extraction  biotechnology 

Teknologi dari KOMAR BNH Korea yang mengekstraksi bahan dari 

herbal mentah yang dipanen secara bersih tanpa melalui proses pengeringan.  

Herbal dikumpulkan dalam kondisi segar yang kemudian diproses pada waktu 

yang sama untuk menjaga ekstrak dengan konsentrasi tinggi. 

3.   Fermentasi  technology 

Suatu teknik yang melarutkan bahan-bahan menjadi partikel-partikel 

halus menggunakan enzim mikroba untuk meningkatkan daya serap ke dalam 

kulit. 

4.      Multiple capsulation  delivery technology 

Teknik canggih yang meningkatkan pengiriman bahan ke dalam kulit  

dengan pemrosesan, enkapsulasi, dan stabilisasi bahan efektif. Multiple nano  

capsule dikembangkan dengan menggunakan substansi mirip fosfolipid. 
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Gambar 1.2. Tes Keamanan Produk 

Sumber : Atomy.com, 2018 

 

Produk Atomy juga sudah memenuhi semua tes iritasi dari Korea dan Jerman.  

Penelitian dermatologi global ini pertama kali didirikan di Jerman pada tahun 1978 

dimana mereka menginvestigasi dan mengevaluasi produk yang digunakan pada kulit  

melalui metode ilmiah dan memungkinkan konsumen untuk dengan mudah 

membandingkan keamanan produk. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Persepsi memiliki peranan penting dalam kehidupan konsumen (Agykum, 

2015). Kualitas persepsi tergantung dari bagaimana seorang individu mengolah dan 

menafsirkan informasi maupun rangsangan yang diterima melalui indera. Kotler 

dan Armstrong dalam Agyekum (2015) berpendat bahwa persepsi adalah proses 

ketika seorang individu memilih, mengorganiasasikan dan menafsirkan informasi 
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yang diterima untuk menciptakan gambaran secara keseluruhan. Ketika kita 

menafsirkan suatu kejadian, kita berasa dalam posisi untuk memberikan respon 

(Kotler, 1997).  

Kotler mengemukakan bahwa persepsi adalah proses dimana informasi 

diterima, dipilih dan ditafsirkan oleh seorang individu. Faktor – faktor yang 

mempengaruhi persepsi konsumen adalah kualitas, harga, dipengaruhi orang lain, 

iklan, kemasan, dan kenyamanan. Low dan Lamb JR mengemukakan bahwa 

persepsi kualitas adalah persepsi keunggulan suatu merek (Low dan Lamb, 2000). 

Persepsi kualitas merupakan penilaian konsumen tentang seluruh keunggulan 

produk. Pesepsi kualitas memberikan nilai pada konsumen dan memberikan mereka 

alasan untuk membedakan suatu merek dengan kompetitor yang ada (Zeithamal, 

2003).  

Melalui persepsi konsumen dapat menjelaskan perilaku konsumen dengan 

menganalisis motivasi konsumen untuk membeli atau tidak membeli produk 

tertentu. Untuk menentukan bagaimana pelanggan mereka memandang mereka, 

produsen menerapkan teori persepsi konsumen. Mereka juga menggunakan teori 

persepsi konsumen untuk mengembangkan strategi pemasaran yang bertujuan 

untuk mempertahankan pelanggan dan menarik pelanggan baru.  

Masalah dengan perspesi dan studi terkait adalah dua individu menerima 

rangsangan yang sama dalam kondisi yang tampaknya sama, tetapi bagaimana 

mereka mengenali, memilih, mengatur dan menafsirkannya adalah proses 

berdasarkan kebutuhan masing-masing orang, nilai dann harapan (Schiffman, 
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1991). Melalui pemikiran Schiffman, penting untuk pemasar untuk memahami 

seluruh konsep persepsi dan konsep terkait sehingga mereka dapat menentukan apa 

yang mempengaruhi konsumen untuk membeli. Berdasarkan hal tersebut peneliti 

tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai persepsi konsumen.  

 

1.3 Rumusan Masalah  

Persepsi konsumen yang menggunakan produk Atomy ini menjadi penting 

untuk diketahui lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah “bagaimana persepsi konsumen terhadap kualitas produk 

Atomy?”  

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan 

sejumlah fakta sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui persepsi 

konsumen terhadap kualitas produk Atomy.  

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat – manfaat yang didapat dalam penelitian ini sebagai berikut:  

a. Kegunaan Teoritis  

Penelitian diharapkan dapat memperdalam ilmu terkait persepsi 

komunikasi melalui persepsi konsumen terhadap kualitas produk 
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dengan menggunakan konsep dimensi kualitas produk untuk 

menemukan jawaban dari rumusan masalah diatas.  

b. Kegunaan Praktis  

Manfaat yang diharapkan adalah hasil penelitian dapat memperluas 

wawasan dan memperoleh pengetahuan baru terkait persepsi 

komunikasi melalui gambaran dari persepsi konsumen.  

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Penelitian ini akan diselesaikan dan disusun ke dalam enam bab  

 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

 Pada pendahulan akan membahas latar belakang, masalah yang akan 

dibahas terkait dengan topik yang difokuskan serta tujuan dan manfaat dari 

penelitian.  

 

BAB II : OBJEK PENELITIAN  

 Bab kedua membahas perihal objek yang akan diteliti oleh peneliti. 

Pada sub-bab ini peneliti membahas lebih jauh mengenai pengertian 

persepsi konsumen lalu dilanjutkan dengan membahas tentang kualitas 

produk.  
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BAB III : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ketiga membahas teori yang akan digunakan yang di dapatkan dari 

buku, jurnal maupun artiel yang dapat mendukung penelitian. Penjabaran akan 

dimulai dengan membahas komunikasi, persepsi, kualitas dan produk.  

 

BAB IV : METODE PENELITIAN  

Pada bab empat akan membahas teknik penulisan, pendekatan penelitian, 

metode yang akan digunakan, bagaimana mengolah data dan cara menganalisa data 

penelitian.  

 

BAB V : ANALISA DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini, akan dibahas penemuan-penemuan yang didapat setelah 

melakukan penelitian lebih lanjut. Tentunya juga akan membahas analisa dan 

temuan penelitian.  

 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab terakhir akan menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan 

penulis juga akan menuliskan saran serta masukan yang ingin disampaikan 

mengenai penelitian yang diteliti.  

 


