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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

       Menurut Euromonitor International, negara-negara berkembang, termasuk 

Indonesia memiliki kontribusi 51% bagi industri kecantikan global. Bahkan 

menurut Kementerian Perindustrian, Indonesia diestimasikan akan menjadi pasar 

pertumbuhan utama di industri kecantikan pada 2019 mendatang (Safiera, 2016, 

para. 2). Pada 2019, Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang di Asean 

diperkirakan akan menjadi pangsa pasar produk kecantikan. Hal tersebut 

berdampak pada semakin banyaknya produk-produk kecantikan baru di Indonesia, 

baik produk lokal maupun produk asing yang masuk ke industri kosmetik di 

Indonesia.  

Kemajuan pada industri kecantikan di Indonesia saat ini menunjukkan 

peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (2016), pertumbuhan 

pasar industri ini rata-rata mencapai 9,67% per tahun dalam enam tahun terakhir 

(2009-2015). Diperkirakan besar pasar (market size) pasar kosmetik sebesar Rp. 

46,4 triliun di tahun 2017 ini (Amalia, 2017, para. 1). Dengan jumlah tersebut, 

Indonesia merupakan potential market bagi para pengusaha industri kecantikan 

baik dari luar maupun lokal. 
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Gambar 1.1 Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Membeli Produk 

Make Up 

 
Sumber: http://sigmaresearch.co.id 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sigma Research Indonesia kepada 

1200 perempuan Indonesia dengan segmen usia 15-55 tahun. Melalui penelitian 

tersebut terungkap bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan 

perempuan dalam membeli produk kosmetik. Faktor yang paling besar 

presentasenya adalah kecocokan formula pada kulit wajah (79,4%), kemudian 

diikuti oleh produk yang tahan lama (67,4%), formula ringan (62,2%), serta 

pemilihan warna, halal, harga dengan persentase masing-masing di atas 50% 

(Amalia, 2017, para. 3).  

Kalangan pelaku industri kosmetik dalam negeri meminta pemerintah kembali 

memberlakukan proses verifikasi pada produk-produk impor. Permintaan itu 
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muncul karena industri lokal terpukul oleh produk luar yang volumenya semakin 

membanjiri pasar kosmetik nasional. PPA Kosmetik mencatat kebijakan bebas 

verifikasi kosmetik impor yang tertuang pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 

87 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu berdampak hebat pada 

kinerja industri kosmetik nasional. Akibat kebijakan tersebut, penjualan produk 

kosmetik produksi nasional anjlok di kisaran 17%—20% sepanjang periode 

Januari—Maret 2017 (Aziliya, 2017, para. 1).  

      Perusahaan lokal yang bergerak pada industri kosmetik di Indonesia semakin 

menghadapi berbagai tantangan dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. 

Setiap perusahaan yang bergerak pada industri tersebut harus terus mengikuti 

trend yang berkembang dan terus berinovasi baik dari sisi produk maupun strategi 

dalam mempromosikan produk tersebut agar dapat bersaing dengan produk impor. 

Berdasarkan artikel di kumparan.com terdapat penjelasan mengenai prediksi tren 

kecantikan yang akan booming pada tahun ini, yaitu warna nude masih 

mendominasi trend make up pada 2017 (Sari, 2017, para. 2).   

      Artikel di majalahkartini.co.id menjelaskan bahwa produk-produk make up 

kini mulai banyak bermunculan terinspirasi dari tren dunia fashion di berbagai 

Negara (Pramita, 2017, para. 2). Banyak perusahaan kosmetik yang memproduksi 

produk-produk barunya dengan mengikuti trend yang sedang berkembang. Hal 

tersebut dilakukan agar suatu brand tidak kalah dalam persaingan bisnis. Salah 

satu brand kosmetik yang melakukan inovasi sesuai dengan trend make up masa 

kini adalah Mizzu. Mizzu merupakan sebuah brand kosmetik lokal yang menjual 
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berbagai produk riasan mata, seperti: eyeliner, eyeshadow, mascara, dan bulu 

mata. Mizzu merupakan produk kosmetik yang berfokus pada eye make up.   

       Pada awal Oktober 2016, Mizzu meluncurkan produk lip cream yang dikenal 

dengan Mizzu Valipcious Velvet Matte. Mizzu Valipcious Velvet Matte 

merupakan produk lip cream matte pertama yang dipasarkan oleh Mizzu. Produk 

Mizzu Valipcious Velvet Matte termasuk sebagai produk lip cream lokal 

premium. Produk lip cream tersebut disesuaikan dengan trend make up masa kini, 

yaitu nude. Tema riasan juga menjadi salah satu hal penting bagi konsumen 

sebagai bahan pertimbangan dalam memilih produk kecantikan. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Sigma Research Indonesia, tema kosmetik yang 

paling diminati adalah riasan nude/netral. Hal tersebut dibuktikan dengan 

tingginya minat wanita terhadap produk riasan nude yang mencapai 80% (Amalia, 

2017, para. 4). Faktor utama yang menjadi pertimbangan seseorang dalam 

memilih  produk make up adalah formulanya cocok pada wajah (79,4%). Mizzu 

Valipcious Velvet Matte merupakan produk lip cream pertama yang diproduksi 

oleh Mizzu. Oleh karena itu, Mizzu harus memberikan product knowledge kepada 

publik mengenai produk tersebut.  
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Gambar 1.2 Variasi Warna Lip Cream Mizzu Valipcious Velvet Matte 

 
Sumber: www.mizzucosmetics.com  

      Sebagai produk yang tergolong masih baru di industri kosmetik khususnya lip 

cream, Mizzu menggunakan strategi Marketing Public Relations  khususnya event 

dalam meningkatkan brand awareness terhadap Mizzu Valipcious Velvet Matte.  

      Menurut Bowdin (2011, h.17) event adalah ritual khusus, presentasi, 

penampilan atau perayaan yang secara disengaja direncanakan dan dibuat untuk 

menandakan suatu kesempatan khusus yang bertujuan untuk mencapai tujuan 

sosial, kebudayaan, atau tujuan perusahaan tertentu.  Julisa Pratiwi selaku Public 

Relations Mizzu menjelaskan bahwa event Mizzu Lab diadakan untuk 

meningkatkan brand awareness terhadap produk Valipcious Velvet Matte. Hal 

tersebut sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Kotler dalam Rosady Ruslan 

(2012, h. 254) salah satu tujuan dilaksanakannya suatu event adalah untuk 
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meningkatkan brand awareness atau pengetahuan khalayak terhadap perusahaan 

atau produk yang ditampilkan. Menurut Shimp (2014, h. 40) brand awareness 

merupakan pencapaian awal yang harus dihadapi oleh suatu merek maupun 

produk baru. Melalui brand awareness, publik atau masyarakat dapat lebih 

mengetahui, mengenali, mempercayai suatu brand.  

      Alasan peneliti tertarik untuk meneliti event Mizzu lab karena event tersebut 

pertama kali diadakan oleh Mizzu. Hal menarik lainnya dari event ini adalah  

dimana seluruh peserta dapat mempraktikan secara langsung bagaimana cara 

membuat liquid matte lipstick. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan 

oleh peneliti kepada Julisa Pratiwi selaku Public Relations Mizzu, pada umumnya 

brand kosmetik membuat event beauty class maupun talkshow saja. Julisa Pratiwi 

selaku Public Relations Mizzu menjelaskan bahwa event Mizzu Lab baru diadakan 

pertama kali dan event tersebut bertujuan untuk meningkatkan brand awareness 

terhadap produk terbaru Mizzu, yaitu Mizzu Valipcious Velvet Matte. Event 

lainnya yang diselenggarakan oleh Mizzu adalah event Mizzu Walk The Talk dan 

Mizzu 101. Mizzu Walk The Talk merupakan talkshow yang diselenggarakan 

untuk memperkenalkan produk limited edition Mizzu hasil kolaborasi dengan 

beauty vlogger serta meet and greet.  Mizzu 101 merupakan event beauty class 

yang diselenggarakan di universitas-universitas di wilayah Palembang, Medan, 

dan Makassar. Dalam event Mizzu 101, Mizzu bekerjasama dengan Nivea dalam 

menyelenggarakan beauty class tersebut.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh divisi riset PPM 

Manajemen Mei 2008, 95% perusahaan di Jakarta telah menggunakan event. 78% 
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penggunaan event dinilai efektif dalam melakukan kegiatan komunikasi 

pemasaran dan 17,1% perusahaan berpendapat bahwa event cukup efektif dalam 

meningkatkan brand awareness. Berdasarkan hal tersebut, peneliti  tertarik untuk 

mengetahui apakah event Mizzu Lab efektif dalam meningkatkan brand 

awareness Mizzu Valipcious Velvet Matte.  Oleh karena itu, penelitian ini 

berjudul pengaruh Event Mizzu Lab terhadap Brand Awareness Mizzu Valipcious 

Velvet Matte.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Adakah Pengaruh Event Mizzu Lab terhadap Brand Awareness Mizzu 

Valipcious Velvet Matte ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

      Tujuan Penelitian Pengaruh Event Mizzu Lab terhadap Brand Awareness 

Mizzu Valipcious Velvet Matte adalah: 

1.3.1 Untuk mengetahui Adakah Pengaruh Event Mizzu Lab 2017 terhadap 

Brand Awareness Mizzu Valipcious Velvet Matte. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Akademis  

       Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu 

komunikasi khususnya yang berkaitan dengan event dan brand 
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awareness. Dimana penelitian ini membahas tentang brand awareness 

produk kosmetik serta event sebagai variabel yang mempengaruhi 

brand awareness.  

1.4.2 Manfaat Praktis  

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi, 

masyarakat, serta menjadi bahan evaluasi bagi pihak Mizzu dalam 

menjalankan sebuah event.    
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