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ABSTRAK 

 

 INDAH FITRIYANI NIM 1521103699, Fakultas Ekonomi Program Studi 

Manajemen Universitas Widya Dharma Klaten,  Skripsi. “ANALISIS PENGARUH 

CITRA MEREK, KUALITAS PRODUK DAN IKLAN TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN KOSMETIK WARDAH DI DESA KRAGILAN, 

GANTIWARNO KLATEN”. 

 Latar belakang dari penelitian ini adalah, Pasar domestik  Indoneisa 

merupakan salah satu terbesar dengan jumlah penduduk. Pasar domestik yang 

demikian besar mendorong terjadinya pesaingan yang keras antar produk asing dan 

produk lokal. Besarnya pasar domestik akan mendorong pemasaran untuk 

mengangkat produk merek lokal. Seiring dengan mulai membaiknya kualitas merek – 

merek lokal, kemudian tekanan krisis ekonomi yang membuat sebagian konsumen 

kembali ke merek lokal. 

 

 Tujuan Penelitian ini adalah untuk : 1) Untuk mengetahui pengaruh citra 

merek berpengaruh pada keputusan pembelian produk kosmetik Wardah pada 

Masyarakat Kragilan. 2) Untuk mengetahui kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian produk kosmetik Wardah pada Masyarakat Kragilan. 3) Untuk mengetahui 

iklan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah pada Masyarakat 

Kragilan. 4) Untuk mengetahui  pengaruh citra merek, kualitas produk dan iklan 

secara simultan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah pada 

Masyarakat Kragilan. 

 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kuantitatif. Untuk pengumpulan data dengan observasi, angket, penelitian 

kepustakaan (library research). Objek dalam penelitian ini masyarakat desa Kragilan, 

yang diambil sebanyak 50 responden. Varaiabel dalam penelitian ini ada tiga variabel 

bebas yaitu Citra Merek (X1), Kualitas Produk (X2), Iklan (X3) dan variabel terikat 

yaitu Keputusan Pembelian (Y). Teknis analisis data dengan Analisis Regresi Linier 

Berganda. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa Fhitung (13,819) lebih besar 

dari Ftabel (2,807). Sedangkan signifikasi (0,000) kurang dari alpha pada taraf 5% atau 

0,05. Sehingga ada pengaruh yang signifikan antara citra merek, kualitas produk  dan 

iklan terhadap keputusan pembelian secara simultan diterima. 

  

Kata kunci : Citra Merek, Kualitas Produk Dan Keputusan Pembelian 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah    

Pasar domestik  Indoneisa merupakan salah satu terbesar dengan 

jumlah penduduk. Pasar domestik yang demikian besar mendorong 

terjadinya pesaingan yang keras antar produk asing dan produk lokal. 

Besarnya pasar domestik akan mendorong pemasaran untuk mengangkat 

produk merek lokal. Seiring dengan mulai membaiknya kualitas merek – 

merek lokal, kemudian tekanan krisis ekonomi yang membuat sebagian 

konsumen kembali ke merek lokal. 

        Kosmetik merupakan hal yang dapat memenuhi kebutuhan dasar 

wanita akan kecantikan saat ini kosmetik menjadi sarana bagi wanita 

untuk memperjelas identitas dirinya kepada lingkungan yang efektif. 

Kosmetik sesungguhnya memiliki risiko pemakaian yang perlu 

diperhatikan mengingatkan kandungn bahan-bahan kima tidak selalu 

memberi efek yang sama untuk setiap konsumen. Namun demikian 

bagaimana sesungguhnya penilaian konsumen akan produk kosmetik 

sehingga produk tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan konsumen 

untuk menjadi cantik. 

 Kemajuan teknologi saat ini berlangsung demikian pesatnya, 

sehingga para ahli menyebut gejala ini sebagai revolusi. Sekalipun 

kemajuan tersebut masih dalam perjalanannya, namun sejak sekarang 

sudah dapat di perkirakan terjadinya berbagai perubahan di bidang 

1 
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komunikasi maupun bidang kehidupan lain yang berhubungan. Salah satu 

bentuk teknologi informasi yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan 

media televisi.Perkembangan dunia televisi di Indonesia menunjukkan 

perkembangan yang luar biasa. Perkembangan seperti itu tidak terlepas 

dari dukungan dana yang besar. Demikian juga sumber terbesar untuk 

mendapatkan dana tersebut, tidak dapat dilepaskan dari dunia iklan.  

 Menururt Ardianto, lukiati dan kartinah (2007:137) media televisi 

memiliki kekuatan informasi persuasi yang lebih sempurna karena televisi 

mampu menimbulkan pengaruh yang kuat dengan menekankan pada dua 

indra sekaligus, yaitu pendengaran dan penglihatan, sehingga efek yang 

ditimbulkan lebih dasyat baik positif maupun negative.Periklanan banyak 

yang dirancang untuk mempromosikan dan memperkenalkan produk – 

produk baru dari suatu masyarakat ke masyarakat lain, sering kali ini 

menyebabkan perubahan radikal dalam gaya hidup, perilaku masyarakatan 

dan lain sebagainya, misalnya adopsi makanan cepat saji, pakaian casual 

atau kesehatan dan produk kecantikan (Sutandang,2005:23). 

Berbagai teori perilaku pelanggan dan pemasaran menyatakan 

bahwa kebutuhan manusia tidak saja dipengaruhi oleh motivasinya 

melaikan juga hal-hal eksternal (budaya,social dan ekonomi).Keputusan 

pembelian dan pilihan produk seringkali dipengaruhi oeh dorongan-

dorongan yang sifatnya psikologi.Tidak jarang kita temui konsumen 

memutuskan untuk memilih dan mengkonsumsi produk tertentu dalam 

rangka aktualisasi diri sekaligus sebagai sarana masuk kedalam komunitas 
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yang diharapkannya, misalkan dalam konsumsi komestik.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, dipakai, atau dikomsumsi sehingga dapat memuaskan 

keinginannya atau kebutuhan. Oleh karena itu perusahaan harus mengerti 

apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen.  

Menurut kotler dan armastrong (2007:258) bahwa kualitas suatu 

produk adalah kemampuan yang bisa dinilai dari suatu produk didalam 

menjalankan fungsinya, yang merupakan suatu gabungan dari daya tahan, 

keadalan, ketepatan, kemudahan pemeliharaan serta atribut – atribut 

lainnya dari suatu produk.Dari segi pemasar kualitas itu sendiri.Dalam hal 

ini selera pribadi sangat mempengaruhi.Oleh karena itu secara umum 

dalam mengelola kualitas produk, harus sesuai dengan kegunaan yang di 

harapkan. 

Sedangkan citra merek (brand image) suatu produk merupakan 

representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari 

informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu.Pengaruh citra 

mereksuatu produk berhubungan dengan keyakinan dan preferensi 

konsumen terhadap suatu merek produk. Konsumen yang memiliki citra 
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positif terhadap suatu merek tertentu, akan lebih memungkinkan 

konsumen tersebut untuk melakukan pembelian ulang dari produkproduk 

yang dihasilkan dari merek perusahaan tersebut. Variabel-variabel yang 

dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan  keputusan pembelian 

suatu produk, diantaranya adalah seperti dari kualitas produk dan citra 

merek (brand image) suatu produk, sehingga konsumen akan tetap loyal 

terhadap produkproduk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Habibah. (2016) dalam jurnalnya 

bahwa pengambilan keputtusan 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 citra merek, kualitas produk dan iklan  terhadap 

keputusan pembelian secara simulat dan parsial. Serta mengetahui variabel 

independen (kualitas produk dan iklan).Beberapa alasan memilih 

penelitian tentang produk wardah.Diantaranya iklan yang jarang 

ditayangkan, 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 karna itu maka penelitian tertarik meneliti dengan judul  

”ANALISIS PENGARUH CITRA MEREK, KUALITAS PRODUK DAN 

IKLAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KOSMETIK 

WARDAH DI DESA KRAGILAN, GANTIWARNO KLATEN” 

B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Alasan subjektif  

a. Menambah pengetahuan dasar penulis 

b. Keputusan pembelian konsumen dapat di pengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya adalah citra merek, kualitas 

produk dan iklan 

2. Alasan objektif  

a. Menghemat waktu, tenaga dan biaya karena lokasi 

penelitian mudah terjangkau  

b. Peneitian 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   

 



6 
 

2. Citra merek 

Persepsi dan keykinan yang dilakukan oleh kosumen, seperti 

tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam memori konsumen. 

3. Iklan  

Suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seorang lembaga 

yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk 

atau jasa  

4. Keputusan pembelian  

Keputusan pembelian adalah suatu tindakan konsumen untuk 

membentuk refensi 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 citra merek, 

kualitas produk dan iklan terhadap keputusan pembelian kosmetik wardah 

pada Masyarakat Desa Kragilan , Gantiwarno Klaten 
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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 citra merek berpengaruh pada keputusan pembelian kosmetik 

Wardah pada masyarakat Kragilan? 

2. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

produk kosmetik pada Masyarakat Kragilan? 

3. Apakah iklan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

kosmetik pada Masyarakat Kragilan? 

4. Apakah citra merek, kualitas produk dan iklan secara simultan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah 

pada Masyarakat Kragilan? 

F. Tujuan Penelitian  

     Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini 

untuk mengetahuai: 

1. Untuk mengetahui pengaruh citra merek berpengaruh pada 

keputusan pembelian produk kosmetik Wardah pada Masyarakat 

Kragilan 

2. Untuk mengetahui kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

produk kosmetik Wardah pada Masyarakat Kragilan 

3. Untuk mengetahui iklan terhadap keputusan pembelian produk 

kosmetik Wardah pada Masyarakat Kragilan 



8 
 

4. Untuk mengetahui  pengaruh citra merek, kualitas produk dan iklan 

secara simultan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik 

Wardah pada Masyarakat Kragilan 

G. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Pihak Penulis  

Sebagai wahana penerapan teori ini telah diperoleh di bangku kuliah 

dan memperoleh pengetahuan serta memperoleh pengalaman di 

lapangan. 

2. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran kepada perusahaan 

kosmestik Wardah untuk mengetahui bagaimana konsumen terhadap 

produk-produk yang ditawarkan dan keputusan pembelian produk 

Wardah . 

3. Bagai Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan dan 

refensi bagi penelitian lain yang melalukan penelitian serupa. 

H. Sistematika Penulisan  

Penyusunan penelitian ini terdiri dari lima bab masing-masing bab dibagi 

menjadi beberapa sub bab. Kelima bab tersebut berisi: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan 

judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini meliputi pengertian pemasaran, citra merek tinjauan tentang 

kualitas produk, tinjauan tentang iklan dan keputusan pembelian. 

BAB III :  METODE PENELITIAN  

 Pada bab ini berisi tentang metode penelitian, teknik analisi data serta 

gambaran umum objek penelitian. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Dalam bab ini akan dianalisis pengaruhcitra merek, kualitas produk, dan 

iklan terhadap keputusan pembelian kosmetik Wardah pada masyarakat 

desa Kragilan,Gantiwarno Klaten 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN  

Dalam bab ini 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 pembahasan dari pengaruh Citra merek, 

Kualitas dan Iklan terhadap keputusan pembelian di Desa Kragilan dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan sebagian besar responden 

penelitian ini berusia antara 26-50 tahun. 

2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan 

persamaan regresi linier berganda yaitu  Y= (-0,426Y) + 0,190X1+ 

0,643X2 + 0,190X3 menunjukkan bahwa konstanta –0,426, berarti 

tanpa ada variabel X1 (citra merek), X2 (kualitas produk) dan X3 

(iklan) keputusan pembelian mempunyai nilai sebesar -0,426 satuan 

kinerja. 

3. Variabel yang terdiri dari citra merek, kualitas produk dan iklan 

berpengaruh secara signifikan pada variabel keputusan pembelian. 

Citra merek berpengaruh sebesar =0,190 satuan, kualitas produk 

sebesar =0,643 satuan dan iklan berpengaruh sebesar = 0,197 dengan 

asumsi variabel bebas sama dengan nol, sehingga jika dinaikkan 1 

satuan maka keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,190 

satuan untuk citra merek, 0,643 satuan kualitas produk dan 0,197 

satuan untuk iklan. 
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Koefisien determinan (Adjusted R Square) sebesar 0,440 atau 44,0%. 

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengethui seberapa besar 

presentase pengaruh variabel bebas citra merek (X1), kualitas produk  

(X2) dan iklan (X3) terhadap keputusan pembelian (Y), dan besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah 44,0%. Sedangkan sisanya yaitu 56,0% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang belum diteliti. 

A. Saran 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberi 

masukan sebagai pertimbangan perusahaan didalam mengambil kebijakan 

dimasa yang akan datang sebagai pertimbangan perusahaan untuk 

memperhatikan hal apa yang dapat meningkatkan keputusan pembelian 

berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu : 

1. Perusahaan kosmetik Wardah disarankan untuk meningkatkan kualitas 

citra produk. Untuk meningkatkan citra produknya bisa melalui media 

iklan, sosial media dan tabloid supaya Citra merek pada kosmetik 

Wardah dapat terbentuk semakin kuat, mudah dikenal dan ingat 

dibenak konsumen sehingga dapat mudah dikenal dan di ingat dibenak 

konsumen sehingga dapat meningkatkan keputusan konsumen dalam 

pembelian kosmetik Wardah. 

2. Pihak perusahaan Kosmetik Wardah hendaknya bisa memberikan 

informasi yang relevan tentang kelengkapan fitur yang dimiliki pada 

kosmetik Wardah, penetapan kualitas produk yang sesuai dengan 
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iklan kosmetik Wardah dan meningkatkan lagi keunggulan lainnya 

supaya mampu bersaing dengan kosmetik merek lainnya dalam 

kaitannya untuk kemajuan dan keberhasilan perusahaan. 

3. Perusahaan seharusnya memperhatikan peluang-peluang yang ada dan 

memanfaatkan peluang tersebut sebaik mungkin dengan 

mempromosikan produk kosmetik Wardah dan terus melalukan 

inovasi-inovasi untuk perkembangan dan kesempurnaan produknya 

dimasa yang mendatang. 
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