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ABSTRAKSJ: 

Industri kosmetika di Indonesia mengalami 
perkembangan yang sangat baik. Hal ini didorong oleh 
semakin tingginya kebutuhan masyarakat untuk 
bersosialisasi yang mana dalam hal ini kosmetika 
mempunyai peranan yang cukup penting.

Keadaan persaingan didalam industri kosmetika yang 
demikian ketatnya memaksa setiap perusahaan kosmetika 
untuk berusaha selalu memenuhi segala kebutuhan 
konsumennya. Salah satu usaha tersebut adalah berusaha 
melayani setiap segmen dengan menyediakan serangkaian 
produk tertentu bagi masing-masing segmen tersebut. 

PT. Martina Berto yang merupakan salah satu produsen 
kosmetika terkemuka menambah lini produknya untuk 
melayani segmen remaja dengan memproduksi kosmetika 
remaja merek Belia. Tetapi tingkat penjualan yang dicapai 
oleh kosmetika remaja merek Belia tidak seperti yang 
diharapkan oleh PT. Martina Berto. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 
iPrbedaan antara harapan konsumen terhadap kosmetika 
remaja dan persepsi konsumen terhadap kosmetika remaja 
merek Belia. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi 
PT. Martina Berto bila akan melakukan perbaikan
perbaikan. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan 
tingkat barapan dan tingkat persepsi yang dihitung dengan 
menggunakan Uji Beda Dua Rata-rata dan Uji Beda Dua Rata
rata Untuk Observasi Berpasangan. 

Perhitungan data menunjukkan bahwa secara total ada 
perbedaan antara harapan konsumen terhadap kosmetika 
remaja dan persepsi konsumen terhadap kosmetika remaja 
merek Belia. Sedangkan dar1 penghitungan secara parsial, 
dari 17 variabel yang diteliti, terdapat 12 variahel yang 
mempunyai perbedaan yang signifikan antara harapan dan 
persepsinya. 

Dari 12 variabel yang mempunyai perbedaan yang 
signifikan antara harapan dan persepsinya, terdapat 2 
variabel yang mempunyai nilai negatif yang mana hal ini 
menunjukkan bahwa persepsi konsumen lebih baik 
dibandingkan harapannya yaitu variabel Dibuat oleh 
perusahaan terkemuka dan variahel Merek yang terkenal. 
Kedua variahel ini tidak membutuhkan perbaikan bahkan 
harus dipertahankan atau ditingkatkan. 
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