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MOTTO 

Genggamlah dunia sebelum dunia menggenggammu. 

Hidup adalah pelajaran tentang kerendahan hati. 

Kegagalan terjadi karna terlalu banyak berencana tapi sedikit berfikir. 

Jika orang lain bisa maka aku juga termasuk bisa. 

Belajar dari kegagalan adalah hal yang bijak. 

Kesukseskan tidak akan bertahan jika dicapai dengan jalan pintas. 

Ilmu adalah harta yang tak akan pernah habis. 

Masalah akan terasa ringan dengan bersabar dan berlapang dada. 

Pendidikan bukan hanya untuk yang muda tapi untuk segala umur. 

Belajar tidak akan berarti tanpa dibarengi budi pekerti. 

Bermimpilah semaumu dan kejarlah mimpi itu. 

Imu adalah milik sendiri bukan untuk orang lain. 

Jawaban sebuah keberhasilan adalah dengan terus belajar dan tak kenal 

putus asa. 

Sambut masa depan cemerlang dengan berilmu. 

Hari ini berjuang besok raih kemenangan! 

Kegagalan adalah kesempatan untuk memulai kembali. 

Pengalaman dan kegagalan akan membuat orang menjadi lebih bijak. 

Semakin keras usaha maka akan semakin kuat pendirian. 

Kesuksesan akan diraih dengan terus belajar. 

Sukses adalah berani bertindak punya prinsip. 

Pengetahuan akan berarti jika diamalkan. 

Rahasia keberhasilan adalah kerja keras dan belajar dari kegagalan. 

Selama ada keyakinan semua akan menjadi mungkin . 
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ABSTRAK 

 

APRILIA LARAS WATI. NIM 1521103708. Fakultas Ekonomi. Jurusan 

Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi." Analisis Pengaruh 

Kualitas Produk, Harga Dan Intensitas Promosi Terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen Pada Produk Kosmetik Wardah (Studi Kasus Pada 

Konsumen Kosmetik Wardah di Sekitar Klaten)" 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, harga 

dan intensitas promoisi sebgaia variabel independen terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada produk kosmestik wardah disekitar klaten . Populasi 

dalam penelitian ini adalah konsumen kosmetik wardah disekitar Klaten. 

Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling, diperoleh 50 

responden yang memenuhi kriteria sampel ini. Pengumpulan data menggunakan 

kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji hipotesa yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji f, 

kolerasi linier berganda dan koefisien determinan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara Kualitas 

Produk, Harga dan Intensitas Promosi terhadap Keputusan Pembelian Konsumen. 

Keputusan Pembelian Konsumen dipengaruhi Kualitas Produk, Harga dan 

Intensitas Promosi sebesar 32,1% sedangkan 67,9 % ditentukan oleh variabel 

yang lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini. 

 

Kata Kunci : Kualitas Produk, Harga, Intensitas Promosi, Keputusan Pembelian 

Konsumen. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Persaingan Perusahaan yang semakin ketat saat ini, menuntut perusahaan 

menerapkan standar kualitas pada produk yang dihasilkan. Hal ini terjadi karena 

kualitas suatu produk menentukan berhasil atau tidaknya produk tersebut 

menembus pasar. Persoalan yang kemudian muncul adalah apabila produk yang 

dihasilkan suatu perusahaan merupakan produk yang juga dihasilkan oleh 

perusahaan lain, sehingga hal ini menimbulkan kompetesi atau persaingan dari 

berbagai perusahaan – perusahaan yang ada. Perusahaan yang satu dengan yang 

lain berkompetesi agar produk yag dihasilkan mempunyai kualitas yang terbaik 

diantara produk perusahaan- perusahaan yang sejenis. 

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.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 
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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 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. 

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 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 
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rendahnya harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar. 

(Tjiptono,2008). 

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sudah ada dan 

semakin berkembang dari waktu ke waktu, disamping itu pula kosmetik berperan 

penting untuk menunjang penampilan seseorang, bahkan bagi masyarakat dengan 

gaya hidup yang semakin kompleks kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok 

seperti halnya sandang dan pangan. 

Konsumsi masyarakat terhadap produk kosmetika cenderung terus 

meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola 

konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai 

untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di 

lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk 

mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional. 

Bagi konsumen produk kosmetik, mereka memerlukan produk kosmetik 

yang aman bagi keselamatan dan kesehatan tubuh atau keamanan jiwa. Karena itu, 

yang diperlukan adalah kaidah-kaidah hukum yang menjamin syarat-syarat aman 

setiap produk konsumen untuk dikonsumsi manusia, dan dilengkapi dengan 

informasi yang benar, jujur dan bertanggungjawab, karena pada umumnya 

konsumen tidak mengetahui bagaimana proses pembuatannya, maka diperlukan 

kaidah-kaidah hukum yang melindunginya. 

Peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan saat ini dilihat 

semakin menghawatirkan. Produk-produk kosmetik yang ada di pasar Indonesia 

saat ini banyak yang berasal dari produk impor yang tidak terdaftar dan tidak 
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mencantumkan zat-zat yang terkandung di dalamnya. Produk-produk ini mudah 

untuk didapatkan, di mal-mal, klinik kecantikan ataupun dari penjualan internet 

yang semakin mempermudah untuk mendapatkannya.  

Kosmetik Wardah merupakan kosmetik brand lokal terbaik dengan tiga 

keunggulan yang dimiliki yaitu harga terjangkau, berkualitas dan halal. Tentunya 

brand lokal ini tidak serta-merta terkenal dan memiliki banyak penggemar, 

terutama dari kalangan muslimah. Wardah, yang berada di bawah naungan 

Paragon Technology and Innovation (PTI) bersama dua brand lainnya, yakni 

Make Over dan Emina, didirikan pada tahun 1995. Pada saat itu, bahkan mungkin 

hingga sekarang, Wardah dikenal sebagai satu-satunya brand kosmetik halal. 

Berlokasi di negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Wardah 

tentu saja memiliki tempat tersendiri di hati para wanita yang menginginkan 

kosmetik halal. Pada tahun 2015-2016, brand yang sebagian besar modelnya 

adalah wanita berhijab ini menunjukkan penjualan yang meningkat hingga lebih 

dari 20%. Selain halal, Wardah juga dikenal sebagai kosmetik yang dijual dengan 

harga terjangkau. 

Meskipun tag line Wardah adalah kosmetik halal dan jelas diperuntukkan 

bagi wanita muslimah, para wanita yang bukan muslim pun bisa memakainya. 

Wardah adalah kosmetik lokal bagi wanita mana pun tanpa adanya batasan dan 

larangan. Wardah memang sudah malang melintang di dunia kosmetik dan skin 

care selama belasan tahun. Namun, bukan berarti produknya sangat old dan tidak 

up-to-date. Setiap saat, Wardah selalu melakukan inovasi. 
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Dengan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti 

dengan judul “ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA DAN 

INTENSITAS PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

KONSUMEN  PADA PRODUK KOSMETIK WARDAH (STUDI KASUS 

PADA KONSUMEN KOSMETIK WARDAH DI  SEKITAR KLATEN )” 

1.2 ALASAN PEMILIHAN JUDUL 

1. Alasan Subyektif 

a. Menambah pengetahuan dasar penulis mengenai Kualitas Produk, Harga 

dan Intensitas Promosi. 

b. Sesuai ilmu yang dipelajari oleh penulis mengenai teori tentang Kualitas 

Produk, Harga dan Intensitas Promosi, sehingga penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga 

Dan Intensitas Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada 

Produk Kosmetik Wardah (Studi Kasus Pada Konsumen Kosmetik 

Wardah di Sekitar Klaten). 

2. Alasan Obyektif 

a. Kualitas Produk, harga dan intensitas promosi sangat penting untuk 

menentukan keputusan pembelian konsumen. 

b. Kualitas Produk, harga dan intensitas promosi tidak bisa diabaikan 

karena guna mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 



6 
 

 
 

1.3 RUMUSAN MASALAH 

Dari uraian di atas maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1.  Apakah kualitas produk mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian  konsumen  kosmetik wardah disekitar klaten? 

2. Apakah harga mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian  

konsumen  kosmetik  wardah disekitar klaten? 

3. Apakah intensitas promosi mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian  konsumen  kosmetik wardah disekitar klaten? 

4. Apakah kualitas produk, harga, intensitas promosi secara simultan 

mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen  kosmetik 

wardah disekitar klaten? 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan untuk 

mempelajari secara langsung dan menganalisis hubungan pengenai 

pengaruh kualitas produk, harga, intensitas promosi terhadap keputusan 

pembelian konsumen  pada produk kosmetik wardah disekitar klaten. 
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2. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam menyusun strategi 

promosi yang lebih baik dan menambah informasi bagi perusahaan. 

3. Bagi Pihak lain (Mahasiswa /Konsumen/Peneliti lain) 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran 

terhadap para pemakai kosmetik wardah tentang kualitas 

produk dan harga untuk menciptakan keputusan pembelian. 

b. Diharapkan pula menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya 

serta bermanfaat pula bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya menyangkut kualitas produk, harga dan keputusan 

pembelian. 

1.5 TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan perumusan masalah yang ditentukan di atas , maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian  konsumen  pada produk kosmetik wardah disekitar klaten. 

2. Untuk menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan pembelian  

konsumen  pada produk kosmetik wardah disekitar klaten. 
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3. Untuk menganalisis pengaruh intensitas promosi terhadap keputusan 

pembelian  konsumen  pada produk kosmetik wardah disekitar klaten. 

4. Untuk menganalisis kualitas produk, harga, intensitas promosi secara 

simultan mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen  

pada produk kosmetik wardah disekitar klaten. 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan 

judul, perumusan masalah, tujuan penelitian , manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang pengertian pemasaran, kualitas produk,  

harga , intensitas promosi serta keputusan pembelian konsumen. 

BAB II I : METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi Penelitian berisi tentang metode penelitian, dan penjelasan 

tentang objek penelitian. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dibahas hasil analisis data serta pembahasannya. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi tentang simpulan dan saran yang bisa digunakan 

pihak perusahaan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan di 

masa yang akan datang. 
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BAB  V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian  dari analisis pengaruh kualitas produk, harga 

dan intensitas promosi terhadap keputusan pembelian konsumen pada 

kosmetik wardah  (studi kasus pada konsumen kosmestik wardah di sekitar 

klaten) maka dapat disimpulkan sebagai berikut . 

1. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan sebagian besar responden 

penelitian ini pada konsumen yang berusia responden antara 20-25 tahun ada 

25 responden dengan presentase sebesar 50 %, dan usia 26-30 tahun  ada 15 

responden dengan presentase sebesar 30 %, dan usia 31-35 tahun  ada 10 

respoden dengan presentase sebesar 20% dan berdasarkan jenis kelamin 

100% perempuan. 

2. Berdasarkan Uji Validitas r hitung semuanya mempunyai r hitung diatas 

0,279 yang berarti setiap pertanyaan dari keempat variabel dikatakan valid. 

3. Berdasarkan Uji Reabilitas,setiap pernyataan variabel kualitas produk (X1), 

Harga (X2) , Intensitas Promosi (X3), Keputusan pembelian konsumen (Y) 

menunjukkan Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,6 berarti setiap pernyataan 

keempat variabel ini dikatakan reliabel. 

4. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dihasilkan persamaan regresi 

linier berganda yaitu Y = 8,955  + 0,367 X1 + 0,362 X2 + -0,111 X3 

menunjukan bahwa konstanta 8,955. Berarti tanpa ada variabel  kualitas 
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produk (X1), harga (X2), dan Intensitas Promosi (X3) akan terjadi 

peningkatan jumlah keputusan pembelian konsumen sebesar 8,955 satuan. 

5. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan secara 

sendiri-sendiri antara Kualitas produk dan harga terhadap keputusan 

pembelian konsumen kosmetik wardah disekitar Klaten. Karena t hitung 

kualitas produk =  3,553  dan  t hitung harga = 2,339 lebih besar dari t tabel = 

2,01290. Sehingga Ha diterima maka secara parsial terdapat pengaruh 

kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen kosmetik 

wardah disekitar Klaten. Sedangkan Variabel Intensitas Promosi (X3) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen kosmetik 

wardah karena t hitung = - 0,756 lebih kecil dari t tabel = 2,01290 sehingga Ha 

ditolak. 

6. Dari hasil uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kualitas produk, harga dan intensitas promosi terhadap keputusan pembelian 

konsumen kosmetik wardah di sekitar Klaten secara bersama-sama, karena 

nilai F hitung = 7,263 > Ftabel = 2,80. 

7. Berdasarkan hasil uji korelasi berganda diketahui bahwa  nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,567. Nilai tersebut termasuk pada kategori sedang. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sedang antara variabel 

kualitas produk, harga dan intensitas promosi terhadap keputusan pembelian 

pada kosmetik wardah. Sedangkan kontribusi atau sumbangan kualitas 

produk, harga dan intensitas promosi terhadap keputusan pembelian 
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konsumen adalah 32,1% sedangkan 67,9 % ditentukan oleh variabel yang 

lain. 

8. Dari hasil koefisien determinan (Adjust R Square) ditemukan sebesar 0,321 

atau 32,1 %. Yang artinya presentase pengaruh variabel bebas kualitas produk 

(X1), harga (X2) dan intensitas promosi (X3) terhadap keputusan pembelian 

konsumen (Y), dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah ( 32,1%). 

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberi 

masukan sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk memperhitungkan  

kebijakan dimasa yang akan datang sebagai pertimbangan perusahaan untuk 

memperhatikan kualitas produk, harga dan citra merek dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian kosmetik wardah di sekitar klaten. Masukkan dan saran 

tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Hasil persepsi responden yang memiliki rata rata tertinggi  adalah 

variabel kualitas produk. Maka yang dapat disarankan adalah 

perusahaan harus mempertahankan  kualitas produk yang baik atau 

terus meningkatkan kualitas produk agar lebih baik. 

2.  Hasil responden variabel harga juga cukup berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian kosmetik wardah. Dalam penetapan harga  

pihak manajemen agar terus melakukan survey pasar sehingga 

penetapan harga dapat selalu kopetitif dan dapat terjangkau oleh 

konsumen. 
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3. Hasil persepsi responden yang memiliki rata-rata terendah adalah 

variabel intensitas promosi. Maka yang dapat disarankan adalah  

harus meningkatkan strategi promosi guna lebih meningkatkan 

keputusan pembelian konsumen. 
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