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MOTTO 
 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 

lain. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap” 

(Qs. Al-Insyirah: 5-8) 

 

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika 

kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri” 

(Qs. Al-Isra’: 7) 

 

“Sebaik-baiknya manusia adalah  yang paling bermanfaat bagi manusia” 

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni) 

 

“Learn form yesterday, live for today and hope for tomorrow” 

-Albert Einstein- 

 

“Ketika seseorang menyakitimu lagi dan lagi, anggaplah ia adalah amplas yang 

menggosok anda, pada akhirnya anda yang akan mengkilap dan dia akan habis tak 

berguna.” 

-Deddy Corbuzier-  
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ABSTRAK 
 

ERVINA YUANDIKA NIM 1621100018, Fakultas Ekonomi Program Studi 

Manajemen Universitas Widya Dharma Klaten, Skripsi “ANALISIS PENGARUH 

KULAITAS PRODUK, CITRA MEREK DAN IKLAN INSTAGRAM 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAM KOSMETIK EMINA (Studi Kasus 

Pada Mahasiswi Universitas Widya Dharma Klaten)”. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui pengaruh 

kualitas produk, citra merek dan iklan instagram terhadap keputusan pembelian 

produk kosmetik Emina pada Mahasiswi Unwidha. Sampel dalam penelitian ini 

adalah mahasisiwi Unwidha pengguna kosmetik Emina yang berjumlah 50 orang. 

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode non probability sampling 

dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah kuesioner melalui link online (google form), observasi dan studi pustaka. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kualitas data 

(uji validitas dan uji reliabilitas), analisis regresi linier berganda, uji korelasi, 

pengujian hipotesis dan koefisien determinasi dengan menggunakan alat bantu 

program SPSS 20.0 for Windows. 

Hasil penelitian diperoleh persamaan nilai regresi linier berganda Y = 1,388 

+ 0,257 X1  + 0,363 X2  + 0,286 X3.  Hasil Uji koreasi yaitu hubungan semua variabel 

bebas terhadap variabel terikat (Y) berada pada kategori kuat. Sedangkan koefisien 

determinasi (Adjusted R2) sebesar 0,688, hal ini berarti 68,8% keputusan pembelin 

kosmetik Emina di kalangan Mahasiswi Unwidha dipengaruhi oleh kualitas produk, 

citra merekdan iklan instagram dan sisanya 31,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

belum diteliti. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara parsial ada pengaruh positif 

dan signifikan antara masing-masing variabel kualitas produk, citra merek dan iklan 

instagram terhadap keputusan pembelian kosmetik Emina pada Mahsiswi Unwidha 

Klaten. Sedangkan secara simultannya adalah ada pengaruh bersama-sama antara 

kualitas produk citra merek dan iklan instagram  terhadap keputusan pembelian 

kosmetik emina pada mahasiswi Unwidha Klaten. Variabel citra merek merupakan 

variabel yang paling tinggi pengaruhnya terhadap keputusan pemebelian, 

sedangkan kualitas produk yang memiliki pengaruh paling kecil terhadap 

keputusan pembelian. 

 

Keyword : kualitas produk, citra merek, iklan instagram, keputusan 

pembelian
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Industri kosmetik merupakan industri yang tumbuh dan berkembang, ini 

ditunjukan dengan presentase pertumbuhan pada tahun 2019 mencapai 9% 

(sumber: kemenperin.go.id). Pertumbuhan industri kosmetik dipengaruhi oleh 

jumlah penduduk perempuan Indonesia yang mencapai 134,27 juta orang 

merupakan potensi pasar yang tidak bisa diabaikan. Persaingan yang semakin 

ketat pada industri kosmetik mengharuskan perusahaan untuk meningkatkan 

keunggulan produk agar dapat bersaing. Pendorong pertumbuhan pasar industri 

kosmetik terutama karena adanya pergeseran tren kecantikan yang 

memunculkan berbagai jenis produk kosmetik kecantikan bagi konsumen.  

Dalam persaingan indusrstri kosmetik yang ketat, 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. 

Berbagai teori perilaku pelanggan dan pemasaran menyatakan bahwa 

kebutuhan manusia tidak saja dipengaruhi oleh motivasinnya melainkan juga 
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hal-hal eksternal seperti (budaya, sosial dan ekonomi). yang di tampilkan oleh 

perushaan produk tersebut seringkali dipengaruhi oleh dorongan-dorongan 

yang sifatnya psikilogis. Tidak jarang kita temui konsumen memutuskan untuk 

memilih dan mengkonsumsi produk tertentu dalam rangka aktualisasi diri 

sekaligus sebagai sarana masuk dalam komunitas yang diharapkannya misalnya 

dalam konsumsi kosmetik. Produk memang tidak dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan fungsionalnya saja namun juga memuaskan kebutuhan sosial dan 

psikologi. 

Keputusan pembelian dan pilihan produk di pengaruhi oleh beberapa 

variabel diantaranya yang akan dibahas meliputi kualitas produk, citra merek 

produk dan iklan instagram yang di tampilkan oleh perusahaan produk tersebut. 

Kualitas merupakan konsep terpenting dalam menciptakan suatu prodiuk. 

Produk yang berkualitas adalah produk yang diterima oleh pelanggan sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Menurut Kotler (2009) 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 Armstromg (2011) 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 
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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. 

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 merek 

suatu produk berhubungan dengan keyakinan dan preferensi konsumen 

terhadap suatu merek produk. Konsumen yang memiliki citra positif terhadap 

suatu merek tertentu, akan lebih memungkinkan konsumen tersebut untuk 

melakukan pembelian ulang dari produk-produk yang dihasilkan dari merek 

perusahaan tersebut (Setiadi, 2003). 

Kemajuan teknologi yang berlangsung sedemikian pesatnya, sehingga 

muncul iklan dari media sosial salah satunya yaitu iklan instagram. Iklan 

Instagram merupakan informasi atau pesan yang disampaikan kepada khalayak 

umum dengan tujuan untuk mengenalkan, membujuk, dan mengajak agar 

khalayak umum mau ikut pada suatu ajakan tertentu yang dipasang atau 

dipublikasikan melalui media sosial salah satunya adalah instagram. (Former, 

2010). 

. Instagram merupakan aplikasi photo-sharing yang sedang diminati 

belakangan ini. Instagram memiliki kekuatan di bidang visual. Kelebihan 

Instagram sebagai alat pemasaran adalah Instagram dapat menyampaikan pesan 

dari suatu brand melalui foto/gambar atau video berdurasi 60 detik. Instagram 

kini tidak semata, akan tetapi telah menjadi alternatif baru dalam melancarkan 
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aksi pemasaran. Meskipun facebook masih menjadi media sosial dengan 

pengguna dan aktivasi terbesar di dunia, tapi Instagram mampu menawarkan 

hal yang lebih dari itu. Hasil studi Forrester Research menunjukkan bahwa 

popularitas Instagram sebagai jalur pemasaran melebihi kepopuleran facebook. 

Forbes bahkan menggambarkan Instagram sebagai perangkat penjualan yang 

sangat kuat. Instagram sebagai media visual dapat memancing perhatian, 

apalagi untuk usaha atau brand yang berbentuk fisik. 

Media soisal instagram bukanlah media yang asing lagi bagi masyarakat 

Indonesia. Maraknya penggunaan instagram oleh masyarakat Indonesia ini 

dilirik oleh pemilik bisnis atau perusahaan untuk memasarkan produk atau 

jasanya. Instagram adalah media online tempat para pengguna bisa dengan 

mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi foto, video, forum 

dan dunia virtual. Iklan yang dulunya hanya bisa di lihat di media konvensional 

seperti televisi, radio,surat kabar atau majalah sekarang telah menyebar ke 

dunia instagram. Instagram saat ini telah dijadikan panggung untuk 

memasarkan produk dan telah digunakan oleh brand-brand terkemuka di dunia 

seperti Starbucks, Nike, Adidas, Apple, Samsung dan sebagainya. 

Pada dasarnya 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 penagruh kualitas 

produk, citra merek dan iklan instagram terhadap keputusan pembelian secara 
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simultan dan parsial. Serta mengetahui variabel independen (kualitas produk 

dan iklan instagram). Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK, CITRA MEREK DAN 

IKLAN INSTAGRAM TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

KOSMETIK EMINA (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 

Peneliti tertarik meneliti persepsi dan minat beli konsumen kosmetik 

Emina di kalangan mahasiswi Universitas Widya Dharma yang mencakup 

kualitas produk, citra merek dan iklan instagram terhadap keputusan 

pembelian. 

2. Alasan objektif  

Dalam persaingan industri kosmetik yang ketat, kualitas produk, 

citra merek dan iklan instagram menjadi sangat penting bagi perusahaan 

dalam menentukan strategi pemasaran khususnya dalam strategi promosi  

pada media sosial instagram. Oleh karena itu  kualitas produk, citra merek 

dan iklan instagram tidak dapat diabaikan karena guna mengetahui seberapa 

besar pengaruhnya terhadap keputusan pembelian pada kosmetik Emina. 
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C. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami atau menafsirkan maka 

dalam penelitian ini dikemukakan penegasan judul sebagai berikut : 

1. Kualitas produk  

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. (Kotler dan 

Armstromg, 2011). 

2. Citra merek 

Citra merek yakni deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen 

terhadap merek tertentu. (Tjiptono, 2008). 

3. Iklan Instagram 

Iklan Instagram adalah informasi atau pesan yang disampaikan kepada 

khalayak umum dengan tujuan untuk mengenalkan, membujuk, dan 

mengajak agar khalayak umum mau ikut pada suatu ajakan tertentu yang 

dipasang atau dipublikasikan melalui media sosial salah satunya adalah 

instagram. (Former, 2010). 

4. Keputusan pembelian  

Keputusan pembelian adalah suatu proses penyelesaian masalah yang 

terdiri dari menganalisa atau pengenalan kebutuhan dan keinginan, 

pencarian informasi, penilaian sumber-sumber seleksi terhadap 
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alternatif pembelian, keputusan pembelian, dan perilaku setelah 

pembelian. (Kotler, 2009). 

 

D. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang akan penulis teliti ini akan menjadi kabur 

maknanya tanpa adanya pembatasan masalah yang mendasarinya. Dalam 

penelitian ini adapun masalah yang akan di batasi adalah sebagai berikut :  

1. Kualitas Produk  

Kualitas produk meliputi daya tahan, kinerja, keandalan, ketepatan, 

kemudahan kemampuan layanan dan nilai estetika dari produk Emina. 

2. Citra Merek 

Citra merek meliputi persepsi terhadap suatu merek dan memberikan 

kesan terhadap fisik, fungsional maupun kinerja produk Emina. 

3. Iklan Instagram  

Ikaln instagram meliputi tampilan foto, tampilan video, narasi dan 

penyampaian informasi pada iklan produk Emina Di Instagram. 

4. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian yang dimaksud kemantapan pembeli pada produk 

Emina, kebiasaan pembeli dalam membeli produk Emina, pemberian 

rekomendasi kepada orang lain atas produk Emina, dan melakukan 

pembelian ulang pada produk Emina. 
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E. Perumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang, penegasan judul dan pembatasan 

masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini yaitu : 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

produk kosmetik Emina pada mahasiswi Unwidha ? 

2. Apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

kosmetik Emina pada mahasiswi Unwidha ? 

3. Apakah iklan Instagram berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

produk kosmetik Emina pada Mahasiswi Unwidha ? 

4. Apakah kualitas produk, citra merek dan iklan instagram berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Emina pada Mahasiswi 

Unwidha ? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui: 

a. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian produk kosmetik Emina pada Mahasiswi 

Unwidha  

b. Untuk  menguji dan mengetahui pengaruh citra merek terhadap 

keputusan pembelian produk kosmetik Emina pada Mahasiswi 
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Unwidha 

c. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh iklan instagram terhadap 

keputusan pembelian produk kosmetik Emina pada Mahasiswi 

Unwidha 

d. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kualitas produk, citra merek 

dan iklan instagram terhadap keputusan pembelian kosmetik Emina 

pada Mahasiswi Unwidha 

 

G. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini dilakukan sebagai wujud penerapan ilmu yang telah diperoleh 

penulis selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa Prodi 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma. Adanya 

penelitian ini diharapakan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan 

ilmu pengetahuan tentang kualitas produk, citra merek, iklan instagram dan 

keputusan pembelian. Penelitian ditujukan untuk masyarakat umum dan 

mahasiswa khususnya dalam prodi bidang Manajemen Pemasaran. 

2. Bagi Perusahaan 

Penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat menyumbangkan 

wawasan atas hasil yang telah diperoleh. Khususnya, hasil penelitian ini 

dapat memberikan masukan dan referensi kepada pihak perusahaan yakni 



10 

 

 

 

 

 

PT Paragon Technology And Innovation. Selain itu penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberi gambaran kepada perusahaan kosmetik Emina 

untuk mengetahui bagaimana konsumen terhadap produk-produk yang 

ditawarkan dan keputusan pembelian pada produk Emina. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

referensi bagi penelitian lain yang melakukan penelitian serupa. 

 

H. Sistematika Penulisan 

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

menjadi beberapa sub bab. Kelima bab tersebut berisi:  

Bab I. Pendahuluan 

Pada 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 

Pada bab ini meliputi pengertian pemasaran, manajemen pemasaran, 

kualitas produk, citra merek tinjauan tentang iklan instagram dan tinjauan 

tentang keputusan pembelian. 

Bab III. Metode Penelitian 

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian teknik analisis data serta 

gambaran umum objek penelitian. 
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Bab IV. Hasil dan Pembahasan 

Pada  bab ini akan dianalisis pengaruh kualitas produk, citra merek dan iklan 

terhadap keputusan pembelian kosmetik emina pada mahasiswi Universitas 

Widya Dharma Klaten. 

Bab V. Simpulan dan Saran  

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan 

memberikan beberapa saran untuk dijadikan masukan bagi yang 

bersangkutan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian, pengujian dan pembahasan dari pengaruh 

Kualitas produk, Citra Merek dan Iklan Instagram terhadap keputusan 

pembelian kosmetik Emina pada Mahasiswi Universitas Widya Dharma 

dapat disimpukan sebagai berikut :  

1. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan bahwa sebagian besar 

responden penelitian ini berusia antara 18-21 tahun sebanyak 29 orang atau 

dengan presentase sebesar 58%, sedangkan berdasarkan program studi yang 

mendominasi yaitu program studi manajemen sebanyak 28 responden atau 

56%. Dan mayoritas responden dalam penelitian ini yang mengakses media 

sosial instagram yaitu >5 kali/hari sebanyak 27 responden atau 54%. 

2. Berdasarkan analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan regresi 

linier berganda yaitu Y = 1,388+0,257X1+0,363X2+0,286X3+e  

menunjukkan bahwa konstanta 1,388 berarti apabila tanpa ada variabel X1 

(kualitas produk) X2 (Citra merek) dan X3 (iklan instagram),  maka masih 

ada   keputusan pembelian sebesar 1,388 satuan keputusan pembelian. 

3. Berdasarkan uji korelasi seluruh variabel bebas atau kualitas produk, citra 

merek dan iklan instagram memiliki koefisien korelasi termasuk dalam 

kategori kuat jadi terdapat hubungan yang kuat antara seluruh variabel 

bebas (X1, X2, X3) dengan varibel terikat  (Y). 



107 

 

 

4. Variable kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0.033, signifikansi lebih kecil dari 0,05 (p<0,05). 

Sedangkan koefisien regresi mempunyai nilai positif (sebesar 0,257) maka 

kualitas produk (X1) merupakan variabel bebas yang memiliki pengaruh 

terkecil terhadap keputusan pembelian (Y) 

5. Variabel citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0.002, signifikansi lebih kecil dari 0,05 (p<0,05). Sedangkan 

koefisien regresi mempunyai nilai positif (sebesar 0,363), maka citra merek 

(X2) merupakan variabel bebas yang memiliki nilai pengaruh tertinggi 

terhadap keputusan pembelian (Y) 

6. Variabel iklan instagram berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0.001, signifikansi lebih kecil dari 0,05 (p<0,05). 

Sedangkan koefisien regresi mempunyai nilai positif (sebesar 0,286), maka 

iklan instagram (X3) merupakan variabel bebas yang memiliki pengaruh 

sebesar 0,286 atau 28,6% terhadap keputusan pembelian (Y). 

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

kualitas produk, citra merek dan iklan instagram terhadap keputusan 

pembelian poduk kosmetik Emina di kalangan mahasiswi Universitas 

Widya Dharma Klaten secara bersama-sama, karena nilai F hitung = 37,030  > 

F tabel = 2,807. 
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8. Dari hasil koefisien determinan ( Adjust R Squer ) ditemukan sebesar 0,688 

atau 68,8%. Dari nilai tersebut dapat dilihat bahwa variabel kualitas produk, 

citra merek dan iklan instagram mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelin kosmetik Emina sebesar 68,8% dan sisanya 31,2% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang belum diteliti. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh, 

maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Perusahaan  

Berdasarkan penilaian responden dalam penelitian ini, upaya yang 

sebaiknya dilakukan oleh PT. Paragon Technology & Innovation (PTI) 

(kususnya pada emina cosmetic) selaku produsen dari produk kosmetik 

emina  adalah sebagai berikut. 

a. variabel kualitas produk memiliki pengaruh positif dan signifikan, 

saran yang dapat diberikan adalah PT. Paragon Technology & 

Innovation (PTI) perlu mempertahankan kualitas produk yang 

diberikan sebelumnya dan perlu meningkatkan kualitas produk dengan 

memberikan tambahan bahan alami yang dapat mencegah dan 

melindungi area wajah dari permasalahan jerawat, pori-pori besar, 

bruntusan atau yang lainnya pada produk skin care. Untuk produk make 

up lebih ditingkatkan pada daya tahan make up agar tahan lebih lama 

saat dipakai bagi konsumen Emina Cosmetic. Tujuannya agar 

konsumen merasa percaya diri dan nayaman ketika memakai produk, 
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agar pengguna tidak beralih dengan menggunakan produk kosmetik 

merek lain. Selain itu konsumen yang belum pernah memakai Emina 

Cosmetic dapat tertarik untuk membelinya.  

 

b. Untuk variabel citra merek yang juga memiliki pengaruh positif dan 

signifikan selain itu memiliki pengaruh tertinggi terhadap keputusan 

pembelian, dapat dilihat bahwa Emina Cosmetic sudah memiliki citra 

yang cukup baik di benak konsumen. Namun masih belum sepenuhnya 

dan perusahaan diharapkan mampu meningkatkan lagi kualitas dan 

lebih peduli dengan kebutuhan konsumen. Selain itu PT Paragon 

Technology & Innovation (PTI) Tbk perlu mempertahankan dan 

meningkatkan citra merek produknya karena walaupun citra merek 

emina sudah bagus di pasaran emina sendiri terbilang masih baru di 

industry kosmetik,pada Top Brand Award diketahui bahwa emina 

cosmetic mengalami posisi yang tidak ada dalam kategori Top Brand. 

Upaya yang dapat dilakukan perusahaan adalah bisa dengan 

meningkatkan inovasi produk yang mengikuti tren masa sekarang. Dan 

perusahaan perlu lebih gencar dalam memberikan informasi produk 

yang dapat berupa iklan pada media elektronik, media cetak maupun 

secara online tujuannya agar citra merek produk dapat mudah dipercaya 

dan diingat oleh konsumen. 

 

c. Untuk variable iklan Instagram juga memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Pengaruh Media iklan 
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Instagram dalam penelitian ini termasuk dalam kategori tinggi, artinya 

Emina sudah sepenuhnya memanfaatkan Instagram sebagai media 

promosi dan penjualan. Postingan-postingan di akun instagram 

@eminacosmetic memiliki daya tarik tersendiri sehingga dapat 

menarik pengguna instagram atau konsumen untuk melihat produk-

produk emina yang di iklankan pada akun sosial media instagram. Akan 

tetapi perlu adanya peningkatan pada konten instgram 

@eminacosmetic agar dibuat lebih variatif dan lebih menarik lagi, 

terutama pada pemanfaatan fasilitas instastory lebih dimaksimalkan 

dan sebaiknya rutin serta terjadwal postingan media sosialnya. 

Sehingga, diharapkan Emina Cosmetic dapat lebih memaksimalkan 

pemanfaatan media sosial Instagram, dan lebih interaktif di Instagram 

baik kepada konsumen maupun calon konsumen. 

 

2.  Bagi Peneliti Selanjutnya  

Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

melakukan metode yang berbeda dari penelitian ini, misalnya dengan metode 

wawancara, sehingga data yang diperoleh dapat lebih bervariasi daripada 

angket yang jawabannya telah tersedia. Selain itu peneliti selanjutnya dapat 

melakukan penelitian pada faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi 

keputusan pembelian konsumen. Besarnya faktor kualitas produk, citra merek 

dan iklan Instagram terhadap keputusan pembelian adalah 68,8% dan 31,2% 

merupakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian 
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selain faktor yang diteliti dalam penelitian ini. Peneliti selanjutnya dapat 

menganalisis faktor-faktor lain seperti gaya hidup, promosi, persepsi, 

kepercayaan, atribut, dan sebagainya  yang memberikan kontribusi terhadap 

keputusan pembelian pada produk lainnya. Dapat juga menambah populasi 

beserta sampel penelitian dengan wilayah yang diperluas dan mencakup 

semua kalangan wanita yakni wanita pekerja, remaja dan para wanita pada 

umumnya. 
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