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ABSTRAK 

 

ARUM HESTI YUNITA, NIM. 1421103595, Fakultas Ekonomi, Jurusan 

Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “PENGARUH 

KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN KOSMETIK WARDAH (Studi Kasus Pada Mahasiswi 

Universitas Widya Dharma Klaten)” 

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menguji pengaruh kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian kosmetik Wardah pada mahasiswi Universitas 

Widya Dharma Klaten, 2) untuk menguji pengaruh harga terhadap keputusan 

pembelian kosmetik Wardah pada mahasiswi Universitas Widya Dharma Klaten, 

3) untuk menguji pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan 

pembelian kosmetik Wardah pada mahasiswi Universitas Widya Dharma Klaten. 

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan kuisioner. 

Sampel dalam penelitian ini sejumlah 50 orang mahasiswi. Variabel dalam 

penelitian ini adalah variabel bebas yaitu kualitas produk (X1) dan harga (X2) serta 

variabel terikat (Y) yaitu keputusan pembelian. Teknik analisis data dengan analisis 

korelasi Product Moment. 

Dari perhitungan uji t dapat diketahui untuk X1, t hitung = 3,904 lebih besar 

t table = 2,01063 untuk N = 50 maka kesimpulannya hipotesis diterima atau terbukti 

kebenarannya untuk variabel kualitas produk (X1). Sehingga dapat dinyatakan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas produk dengan 

keputusan pembelian. Sedangkan nilai t hitung untuk X2, t hitung= 0,514 yang lebih 

kecil darit tabel 2,01063 untuk N = 50  maka kesimpulannya hipotesis  di tolak atau 

tidak ada pengaruh yang signifikan antara harga terhadap keputusan pembelian. 

 

Keywords : Kualitas Produk, Harga, Keputusan Pembelian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepuasan konsumen telah banyak menjadi topik penelitian. Hal ini 

disebabkan karena adanya keterkaitan antara konsep ini dengan konsep 

perilaku konsumen lainnya seperti hubungan antara kepuasan konsumen 

dengan kesetiaan. Kesetiaan menjadi tujuan akhir perusahaan karena adanya 

keyakinan bahwa mempertahankan konsumen yang ada lima kali lebih 

murah daripada mendapatkan konsumen baru. Perusahaan yang telah 

mampu memuaskan konsumen dan memiliki konsumen yang setia 

cenderung mampu bertahan dalam perubahan kondisi ekonomi. 

Di era persaingan yang semakin ketat ini, salah satu cara untuk 

mendapatkan konsumen yang loyal adalah dengan memuaskan kebutuhan 

konsumen secara konsisten dari waktu ke waktu. Banyak cara yang dapat 

digunakan perusahaan untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Seringkali 

perusahaan berlomba - lomba menyediakan produk dengan harga yang 

murah dengan anggapan konsumen hanya mempertimbangkan harga dalam 

keputusan pembelian. Anggapan ini tidak sepenuhnya benar. 

Kosmetik merupakan produk yang unik karena selain produk ini 

memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mendasar wanita akan 

kecantikan sekaligus seringkali menjadi sarana bagi konsumen untuk 

memperjelas identitas dirinya secara sosial dimata masyarakat. Kosmetik 
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sesungguhnya memiliki risiko pemakaian yang perlu diperhatikan 

mengingat kandungan bahan-bahan kimia tidak selalu memberi efek yang 

sama untuk setiap konsumen. Namun demikian bagaimana sesungguhnya 

penilaian konsumen akan produk kosmetik sehingga produk tersebut dinilai 

memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan konsumen untuk menjadi 

cantik. 

Berbagai teori perilaku pelanggan dan pemasaran menyatakan 

bahwa kebutuhan manusia tidak saja dipengaruhi oleh motivasinya 

melainkan juga halhal eksternal seperti (budaya, sosial dan ekonomi). 

Keputusan pembelian dan pilihan produk seringkali dipengaruhi oleh 

dorongan-dorongan yang sifatnya psikologis. Tidak jarang kita temui 

konsumen memutuskan untuk memilih dan mengkonsumsi produk tertentu 

dalam rangka aktualisasi diri sekaligus sebagai sarana masuk kedalam 

komunitas yang diharapkannya, misalkan dalam konsumsi kosmetik. 

Produk memang tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan fungsionalnya 

saja namun juga memuaskan kebutuhan sosial dan psikologi. Kualitas 

merupakan konsep terpenting dalam menciptakan suatu produk. Produk 

yang berkualitas adalah produk yang diterima oleh pelanggan sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. Menurut Kotler (2009:54) produk 

adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke dalam pasar untuk 

diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan 

keinginannya atau kebutuhannya. Oleh karena itu perusahaan harus 

mengerti apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut 
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Kotler dan Armstrong (2011:258) : bahwa kualitas suatu produk adalah 

kemampuan yang bisa dinilai dari suatu produk didalam menjalankan 

fungsinya, yang merupakan suatu gabungan dari daya tahan, keandalan, 

ketepatan, kemudahan pemeliharaan serta atribut – atribut lainnya dari suatu 

produk. Dari segi pemasar kualitas harus diukur dari sudut penglihatan dan 

tanggapan pembeli terhadap kualitas itu sendiri. Dalam hal ini selera pribadi 

sangat mempengaruhi. Oleh karena itu secara umum dalam mengelola 

kualitas produk, harus sesuai dengan kegunaan yang diharapkan. 

Penentuan harga (pricing) sangat signifikan dalam pemberian nilai 

kepada konsumen dan mempengaruhi kualitas produk, serta keputusan 

konsumen untuk membeli. Harga juga berhubungan dengan pendapatan dan 

turut mempengaruhi supply atau marketing channels. Akan tetapi, yang 

paling penting adalah keputusan dalam harga harus konsisten dengan 

strategi pemasaran secara keseluruhan. penentuan harga dapat didekati 

dengan menseleksi harga akhir dengan menambahkan faktor-faktor 

diantaranya psychological pricing di mana konsumen menggunakan harga 

sebagai indikator kualitas dan kebijaksanaan harga perusahaan (company 

pricing policies) dengan tujuan memberikan kuota harga kepada tenaga 

penjualan untuk diberikan kepada konsumen dan untuk profitabilitas 

perusahaan. Kotler (2009:439). 

Harga sebuah produk atau jasa merupakan faktor penentu dalam 

permintaan pasar. Harga merupakan hal yang sangat penting yang 

diperhatikan oleh konsumen dalam membeli produk atau jasa. Jika 
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konsumen merasa cocok dengan harga yang ditawarkan, maka mereka akan 

cenderung melakukan pembelian ulang untuk produk yang sama. Dalam 

teori ekonomi disebutkan bahwa harga suatu barang atau jasa yang pasarnya 

kompetitif, maka tinggi rendahnya harga ditentukan oleh permintaan dan 

penawaran pasar. (Tjiptono,2008).  

Penelitian yang dilakukan oleh Habibah, (2016) dalam jurnalnya 

bahwa pengambilan keputusan pembelian merupakan suatu proses 

pemilihan salah satu dari beberapa alternatif penyelesaian masalah dengan 

tindak lanjut yang nyata. Setelah itu konsumen dapat melakukan evaluasi 

pilihan dan kemudian dapat menentukan sikap yang akan diambil 

selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisa, dan 

menjelaskan pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan 

pembelian secara simultan dan parsial, serta mengetahui variabel 

independen (kualitas produk dan harga) manakah yang memiliki pengaruh 

yang dominan terhadap variabel dependen (keputusan pembelian). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel independen (kualitas 

produk dan harga) mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel 

dependen (keputusan pembelian). 

Beberapa alasan memilih penelitian tentang produk wardah. 

Diantaranya harga yang tidak tetap, sebagian produk dari wardah ada yang 

menyebabkan munculnya jerawat, belum banyak masyarakat yang 

mengetahui tentang produk wardah tersebut. 
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Berdasarkan temuan penelitian terdahulu, masih memberikan hasil 

yang berbeda-beda oleh karena itu maka peneliti tertarik meneliti dengan 

judul ”PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KOSMETIK WARDAH 

(Studi Kasus Pada Mahasiswi Universitas Widya Dharma Klaten)” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan yang mendasari penelitian judul yang penulis ambil adalah: 

1. Alasan Subjektif 

a. Menambah pengetahuan dasar penulis. 

b. Keputusan pembelian konsumen dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, diantaranya adalah kualitas produk dan harga. 

2. Alasan Objektif  

a. Menghemat waktu, tenaga dan biaya karena lokasi penelitian mudah 

terjangkau. 

b. Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan studi. 

 

C. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami atau menafsirkan 

maka dalam penelitian ini dikemukakan penegasan judul sebagai berikut : 

1. Kualitas Produk 

Kualitas Produk merupakan faktor pemuas kebutuhan yang tidak 

terlepas dari  produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. 
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2. Harga  

Harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan sebagai alat tukar 

untuk memperoleh sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. 

3. Keputusan Pembelian   

Keputusan Pembelian adalah suatu tindakan konsumen untuk 

membentuk referensi diantara merek-merek dalam kelompok pilihan 

dan membeli produk yang paling disukai. 

 

D. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang akan penulis teliti ini akan menjadi kabur 

maknanya tanpa adanya pembatasan masalah yang mendasarinya. Adapun 

permasalahan yang penulis ajukan dibatasi pada pengaruh kualitas produk 

dan harga terhadap keputusan pembelian kosmetik Wardah pada Mahasiswi 

Universitas Widya Dharma Klaten.  

 

E. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang, penegasan judul dan pembatasan masalah 

di atas maka dapat dirumuskan permasalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

produk kosmetik wardah pada Mahasiswi Universitas Widya Dharma 

Klaten?  
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2. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

kosmetik wardah pada Mahasiswi Universitas Widya Dharma Klaten? 

3. Apakah kualitas produk dan harga secara simultan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian produk kosmetik wardah pada 

Mahasiswi Universitas Widya Dharma Klaten? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian produk kosmetik wardah pada Mahasiswi Universitas Widya 

Dharma Klaten. 

2. Untuk mengetahui harga terhadap keputusan pembelian produk 

kosmetik wardah pada Mahasiswi Universitas Widya Dharma Klaten. 

3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kualitas produk dan harga 

secara simultan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik wardah 

pada Mahasiswi Universitas Widya Dharma Klaten. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

beikut : 
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1. Pihak Penulis 

Sebagai wahana penerapan teori selama ini telah diperoleh di bangku 

kuliah dan memperoleh pengetahuan serta memperoleh pengalaman di 

lapangan. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

perusahaan dalam mengambil kebijaksanaan dalam hal kualitas produk 

dan harga agar keputusan pembelian dapat meningkat. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan dan 

referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian serupa. 

 

H. Model  Penelitian 

Berdasarkan deskripsi teori yang telah dikemukakan di atas, maka 

model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

   : Pengaruh antara masing-masing variabel 

Kualitas 
Produk (X1) 

Harga (X2) 

Keputusan Pembelian 
(Y) 
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X1  : Kualitas produk kosmetik wardah 

X2  : Penetapan Harga kosmetik wardah 

Y  : Keputusan pembelian 

 

I. Hipotesis  

Hipotesis adalah pernyataan mengenai sesuatu yang harus diuji 

kebenarannya. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis 

penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1. H1 : Kualitas produk dan harga secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian produk kosmetik wardah 

2. H2 : Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk kosmetik wardah 

3. H3 : Harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

produk kosmetik wardah 

 

J. Sistematika Penulisan 

Penyusun skripsi ini terdiri dari lima bab masing-masing bab dibagi lagi 

menjadi beberapa sub bab. Kelima bab tersebut berisi : 

Bab I. Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, alas 

an pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika 

penulisan. 
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Bab II. Tinjauan Pustaka meliputi pengertian pemasaran, kualitas 

produk, tinjauan tentang harga dan keputusan pembelian. 

Bab III. Metode Penelitian. Pada bab ini berisi tentang metode 

penelitian, teknik analisis data. 

Bab IV. Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini akan memberikan 

gambaran umum objek penelitian, analisis pengaruh antara kualitas produk 

dan harga terhadap keputusan pembelian kosmetik wardah pada Mahasiswi 

Universitas Widya Dharma Klaten. 

Bab V. Simpulan dan Saran menguraikan tentang kesimpulan hasil 

penelitian dan memberikan beberapa saran untuk dijadikan masukan bagi 

yang bersangkutan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasaan dari pengaruh 

kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian kosmetik 

Wardah dikalangan mahasiswi di Universitas Widya Dharma Klaten 

maka disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan sebagian besar 

respondenpenelitian ini berusia antara 20 sampai 22 tahun 

sebanyak 36 orang atau 72%, berdasarkan program studi yang 

didominasiyaitu program studimanajemensebanyak 20 responden 

atau 40%, danberdasarkanuangsakuperbulandidominasiantara 

Rp.600.000-Rp.800.000 sebanyak 24 responden atau 48%. 

2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan 

persamaan regresi linier berganda yaitu Y = 

16,820+0,443(X1)+0,108(X2)menunjukkan bahwa konstanta 

16,820. BerartidenganadanyavariabelX1 (kualitasproduk) dan X2 

(harga) 

akanterjadipeningkatanjumlahkeputusanpembelianproduksebesar 

16,820 satuan. 

3. Variabel yang terdiri darikualitas produk dan harga berpengaruh 

secara signifikan. Pada variabel kualitasproduksebesar 
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0,534danvariabel harga sebesar 0,243. Variabel kualitas produk 

yang paling berpengaruh dalam penelitian ini. 

4. Dari hasil uji t diketahui bahwa untuk variable kualitas produk 

sebesar Thitung = 3,904 >Ttabel = 2,01174 dan untuk nilai signifikansi 

0,000 < 0,05 untuk N = 50 maka terbukti kebenarannya untuk 

variable kualitas produk ( X1). Sehingga dapat dinyatakan 

bahwater dapat pengaruh yang positifdan signifikan   produk 

terhadap keputusan pembelian kosmetik wardah dikalangan 

mahasiswi Universitas Widya Dharma Klaten. Sedangkan untuk 

variabel harga dengan keputusan pembelian kosmetik wardah 

diperoleh hasil Thitung 0,514 <Ttabel 2,01174 dengan nilai 

signifikansi 0,610 > 0,05 untuk N = 50  berati variable harga (X2) 

dapat dinyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

harga terhadap keputusan pembelian kosmetik wardah dikalangan 

mahasiswi Universitas Widya Dharma Klaten. 

5. Dari hasil uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antarakualitas produk dan hargaterhadap keputusan pembelian 

produk kosmetikWardah di kalangan mahasiswi Universitas Widya 

Dharma Klaten secara bersama-sama, karena nilaiFhitung = 9,574 

>Ftabel = 3,20. 

6. Dari hasil koefisien determinan (Adjust R Square) ditemukan 

sebesar 0,289 atau 28,9%. Dari nilai tersebut dapat dilihat bahwa 

variable kualitas produk dan harga mempunyai pengaruh terhadap 
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keputusan pembelian kosmetik Wardah sebesar 28,9% dansisanya 

71,1% dipengaruhi oleh hal – hal lain yang tidak diteliti. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan uraian dan simpulan diatas, maka peneliti 

memberi masukan sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk 

memperhitungkan kebijakan dimasa yang akan datang sebagai 

pertimbangan perusahaan untuk memperhatikan kualitas produk dan 

hargaagar keputusan pembelian produk meningkat. Diantaranya : 

1. Dalampenelitianinivariabelkualitasproduk yang lebihdominan 

dibandingkandenganhargamakaperusahaanharuslebih  

meningkatkan kualitas produk tersebut agar konsumen tetap 

menggunakan produk tersebut karena konsumen lebih 

mementingkan kualitas daripada harga. 

2. Meskipun harga bukan variabel yang dominan, perusahaan harus 

bisa meminimalisir harga agar konsumen tidak berpindah ke produk 

lain.  

3. Menambah sampel respondensupayauji item bias meningkat dan 

menambah variable bebas (independen) seperti pengaruh promosi, 

pengaruh pelayanan, citramerk, pengaruhdistribusi, danvariabel 

lainnya. 
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