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MOTTO 

 

 Hidup ini bagai skripsi, banyak bab dan revisi yang harus dilewati tapi akan 

berakhir indah bagi yang pantang menyerah. 

 Sukses tidak datang dari apa yang diberikan oleh orang lain, melainkan datang 

dari keyakinan dari kerja keras kita sendiri. 

 Kesuksesan tidak akan mendatangimu, tetapi kamulah yang harus 

menjemputnya. 

 Berusahalah menjadi yang terbaik, jangan berpikir dirimu yang terbaik. 

 Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya tetapi keberhasilan yang tertunda. 

 Usaha keras itu tidak akan menghianati. 
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ABSTRAK 

 

HADAINA YOGA FATTARISKA, NIM 1621100110, Fakultas 

Ekonomi, Jurusan Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten . Skripsi. 

“PENGARUH KUALITAS DAN HARGA PRODUK TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN KOSMETIK EMINA DI TOKO 

AKUNIWASHOP KLATEN”. 

 Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui pengaruh kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian kosmetik Emina di Toko Akuniwashop Klaten, 2) 

mengetahui  pengaruh harga produk terhadap keputusan pembelian kosmetik Emina 

di toko Akuniwashop Klaten. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah 

metode kuantitatif. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner. Semua 

pernyataan valid dan reliabel.  

Hasil uji t dapat diketahui untuk X1, T hitung = 1,702 yang lebih kecil dari 

T tabel = 2,002 untuk N = 60 maka kesimpulannya hipotesis ditolak atau tidak 

terbukti kebenarannya untuk kualitas produk (X1) sehingga dapat dinyatakan 

bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian. Sedangkan nilai T hitung untuk X2 = 5,081 yang lebih besar 

dari T tabel=  2,002 untuk N = 60 maka kesimpulannya hipotesis diterima dan 

terbukti kebenarannya untuk harga produk (X2) sehingga dapat dinyatakan bahwa 

ada pengaruh yang signifikan antara harga produk terhadap keputusan pembelian. 

Hasil uji F dapat diketahui F hitung = 51,231 lebih besar dari F tabel = 2,76 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Bersama-sama kualitas dah harga produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 

0,643 atau 64,3% ini menunjukkan bahwa variabel independen mampu 

menjelaskan variabel dependen sebesar 64,3% sedangkan sisanya sebesar 35,7% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 

 

 

Kata Kunci : kualitas, harga dan keputusan pembelian  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Keindahan atau keelokan merupakan sifat dan ciri dari orang, 

tempat, objek, atau gagasan yang memberikan pengalaman persepsi 

kesenangan, bermakna, atau kepuasan. Keindahan sering melibatkan 

penafsiran beberapa entitas yang seimbang dan selaras dengan alam, yang 

dapat menyebabkan perasaan daya tarik dan ketentraman emosional, karena 

hal itu merupakan pengalaman subyektif. Sering dikatakan bahwa beauty is 

in the eye of the beholder atau “keindahan itu berada pada mata yang 

melihatnya.” Keindahan seringkali diidentikkan dengan wanita. Wanita 

adalah makhluk Tuhan yang indah. Oleh karena itu Tuhan menyertakan sifat 

“suka akan keindahan” dan “pemelihara keindahan” kepada wanita. Cara 

wanita memelihara keindahannya yaitu dengan cara merawat dirinya 

dengan baik. Untuk itulah wanita membutuhkan sesuatu yang akan 

membuat dirinya selalu tampil cantik di depan orang lain. Mereka 

membutuhkan kosmetik yang digunakan untuk memoles dirinya agar 

tampak lebih menawan. Kebutuhan wanita untuk tampil cantik seperti yang 

diinginkannya menciptakan potensi pasar yang sangat besar di industri 

kosmetik.  
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Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi 

seorang wanita. Disadari atau tidak, dalam kesehariannya wanita tidak bisa 

lepas dari kosmetik. Produk perawatan tubuh ini digunakan oleh sebagian 

besar wanita mulai dari pagi hari hingga malam hari. Oleh karena itu, 

banyak perusahaan yang berusaha memenuhi kebutuhan akan kosmetik 

dengan berbagai macam inovasi produk. Inovasi produk kosmetik dilakukan 

oleh produsen untuk memperoleh kepercayaan konsumen terhadap produk 

kosmetik  yang diproduksi. Dalam upaya memenuhi kebutuhannya, wanita 

akan memilih produk kosmetik yang dapat memberikan kepuasan tertinggi.  

Secara khusus, faktor yang menciptakan kepuasan tertinggi bagi setiap 

orang akan berbeda, tetapi secara umum faktor seperti produk itu sendiri, 

harga produk, dan cara untuk mendapatkan produk sering kali menjadi 

pertimbangan bagi seorang konsumen. Seorang konsumen yang rasional 

akan memilih produk dengan mutu yang baik, harga terjangkau dan mudah 

di dapat. Mutu produk yang diinginkan oleh konsumen menyangkut 

manfaatnya bagi pemenuhan kebutuhan dan keamanannya bagi diri 

konsumen, sehingga konsumen merasa tenang lahir dan batin dalam 

menggunakan produk tersebut. Sebagian besar konsumen semakin kritis 

dalam mengkonsumsi suatu produk. Konsumen selalu ingin mendapatkan 

produk yang berkualitas sesuai dengan harga yang dibayar, meskipun ada 

sebagian masyarakat berpendapat bahwa, produk yang mahal adalah produk 

yang berkualitas. Kualitas produk yang baik dan harga terjangkau 
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merupakan pertimbangan tersendiri bagi konsumen yang akan membeli 

produk tertentu.  

Harga merupakan komponen penting atas suatu produk, karena akan 

berpengaruh terhadap keuntungan produsen. Harga juga menjadi 

pertimbangan khusus bagi konsumen untuk membelinya. Harga merupakan 

salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan 

seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan 

produknya baik berupa barang maupun jasa menetapkan harga terlalu tinggi 

akan menyebabkan penjualan akan menurun, namun jika harga terlalu 

rendah akan mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh organisasi 

perusahaan. Selain itu kualitas produk juga akan mempengaruhi keinginan 

konsumen terhadap produk tersebut sehingga ditentukan seberapa besar 

minat beli konsumen terhadap produk tersebut. Minat beli konsumen adalah 

sesuatu yang timbul setelah menerima rangsangan dari produk yang 

dilihatnya, dari sana timbul ketertarikan untuk mencoba produk tersebut 

sampai pada akhirnya timbul keinginan untuk membeli agar dapat 

memilikinya (Kotler 2005). 

Tingkat minat beli konsumen terhadap kualitas produk dan harga 

akan mencerminkan tingkat keberhasilan perusahaan dalam memasarkan 

produknya. Suatu produk atau jasa akan menjadi gagal apabila tidak dapat 

memberikan kepuasan terhadap konsumen. Namun usaha untuk 

menimbulkan minat beli konsumen sangatlah sulit karena persaingan yang 

begitu ketat dan perubahan lingkungan sosial mempengaruhi perilaku 
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konsumen serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Untuk 

memenuhi keinginan konsumen agar tenang lahir dan batin dalam 

mengkonsumsi suatu produk, perusahaan harus mencantumkan keterangan-

keterangan yang berhubungan dengan produk. Keterangan tersebut dapat 

berupa komposisi produk, masa berlaku produk, cara penggunaan produk 

dan keterangan bahwa produk telah diperiksa oleh Badan Pengawasan 

Pangan, Obat dan Makanan (BPPOM). Keterangan yang dibutuhkan oleh 

konsumen muslim yaitu dengan adanya keterangan halal pada produk. 

Keterangan halal ini biasanya berbentuk label halal yang disertifikasi oleh 

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia 

(LP POM MUI). Label halal saat ini sudah menjadi sesuatu yang sangat 

penting bagi konsumen dalam memilih produk yang akan dikonsumsi 

terlebih bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah muslim. Halal 

diperuntukkan bagi segala sesuatu yang baik dan bersih yang dimakan atau 

dikonsumsi oleh manusia menurut syariah Islam.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil 

judul “PENGARUH KUALITAS DAN HARGA PRODUK 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KOSMETIK EMINA DI 

TOKO AKUNIWASHOP KLATEN” 
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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 dan harga produk. 

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 adalah keseluruhan barang dan jasa yang berkaitan 

dengan keinginan konsumen yang secara keunggulan produk sudah layak 

diperjualkan sesuai harapan dari pelanggan. 

2. Harga 

Harga adalah salah satu penentuan keberhasilan suatu perusahaan 

karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan di 

peroleh perusahaan dari penjualan produknya baik berupa jasa maupun 

barang. 
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3. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian adalah keputusan konsumen mengenai preferensi 

atas merk-merk yang ada di dalam kumpulan pilihan. 

 

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 dan 

harga produk terhadap keputusan pembelian kosmetik Emina di Toko 

Akuniwashop Klaten.  

 

E. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis diatas, dapat di 

identifikasi beberapa masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

kosmetik Emina? 

2. Bagaimana pengaruh harga produk terhadap keputusan pembelian 

kosmetik Emina? 

3. Bagaimana pengaruh kualitas dan harga produk secara simultan 

terhadap keputusan pembelian kosmetik Emina? 
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F. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk 

menganalisis dan mengetahui : 

1. Untuk menguji pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian kosmetik Emina. 

2. Untuk menguji pengaruh harga produk terhadap keputusan pembelian 

kosmetik Emina. 

3. Untuk menguji pengaruh kualitas dan harga produk secara simultan 

terhadap keputusan pembelian kosmetik Emina. 

 

G. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagi Penulis 

Memberikan pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan 

penelitian dan melatih diri dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang 

telah di dapat di bangku kuliah. 

b. Bagi Perusahaan 

Untuk mengetahui pengaruh kualitas dan harga produk terhadap 

kepuasan pembelian kosmetik Emina, sehingga dapat dijadikan acuan 

dalam menetapkan strategi pemasaran dan pengembangan guna 

memberikan kepuasan pelanggan. 
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c.  Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

memperdalam ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai 

pembanding bagi pembaca yang ingin melaksanakan penelitian di 

bidang pemasaran. 

 

H. Sistematika Penulisan  

Bab I : Pendahuluan  

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

 

 Bab II : Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini akan diuraikan landasan teori yang terdiri dari 

pengertian pemasaran, manajemen, bauran pemasaran, kualitas, 

produk, kualitas produk, harga, penetapan harga, hubungan antara 

kualitas dengan harga produk, keputusan pembelian, hubungan 

antara kualitas produk dengan keputusan pembelian, hubungan 

antara harga produk dengan keputusan pembelian, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 
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 Bab III : Metode Penelitian  

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai lokasi penelitian, teknik 

pengumpulan data, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, 

definisi variabel, teknik pengolahan, dan teknik analisis data. 

 

 Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis Data 

Dalam bab ini akan diuraiakan hasil penelitian yang dilengkapi 

dengan tabel serta hasil analisis data statistik yang terdiri dari uji 

validitas, uji reabilitas, analisis linier berganda dan uji statistik (uji 

t, uji F, dan uji koefisien determinasi). 

 

 Bab V : Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan pada bab-bab diatas kemudian memberikan saran. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh kualitas 

dan harga produk terhadap keputusan pembelian kosmetik Emina di Toko 

Akuniwashop Klaten maka disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan analisis kuantitatif disimpulkan sebagian besar responden 

penelitian ini berusia antara 26 - 50 tahun sebanyak 36 orang atau 60%, 

berdasarkan pendidikan terakhir yang di dominasi yaitu SMA sebanyak 

44 orang atau 75,3% dan berdasarkan jenis pekerjaan yang di dominasi 

yaitu lainnya seperti pelajar dan mahasiswa sebanyak 44 orang atau 

75,3%. 

2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu Y = (-0,850Y) + 0,242X1 + 0,635X2 

menunjukkan bahwa konstanta  -0,850, berarti dengan adanya variabel 

X1 (kualitas produk) dan X2 (harga produk) akan terjadi penurunan 

jumlah keputusan pembelian sebesar 0,850 satuan. 

3. Variabel yang terdiri dari kualitas dan harga produk berpengaruh secara 

signifikan pada variabel keputusan pembelian. Pada variabel kualitas 

produk berpengaruh sebesar 0,242 satuan dan variabel harga produk 

berpengaruh sebesar 0,635 satuan. 
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4. Dari hasil uji t diketahui bahwa untuk variabel kualitas produk sebesar 

Thitung = 1,702 < Ttabel = 2,002 dan untuk nilai signifikasi 0,094 > 0,05 

untuk N = 60 berarti variabel kualitas produk (X1) dapat dinyatakan 

bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Sedangkan untuk variabel harga produk sebesar Thitung = 

5,081 > Ttabel = 2,002 dan untuk nilai signifikasi 0,000 < 0,05 untuk N 

= 60 berarti variabel harga produk (X2) dapat dinyatakan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. 

5. Dari hasil uji F diketahui bahwa besarnya nilai F hitung = 51,231 > Ftabel 

= 2,76 dengan nilai signifikasi 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulakn 

bahwa secara bersama-sama yaitu kualitas dan harga produk 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

6. Dari hasil koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,643 atau 

64,3%. Dari nilai tersebut dapat dilihat bahwa variabel kualitas dan 

harga produk mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian 

kosmetik Emina sebesar 64,3% dan sisanya 35,7% dipengaruhi oleh 

hal-hal lain yang tidak di teliti.  
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B. Saran 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberi 

masukan sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk memperhitungkan 

kebijakan di masa yang akan datang sebagai pertimbangan perusahaan 

untuk memperhatikan kualitas dan harga produk agar keputusan pembelian 

produk meningkat, diantaranya : 

1. Perusahaan kosmetik Emina hendaknya bisa memberikan informasi yang 

relevan tentang kelengkapan fitur yang dimiliki pada kosmetik Emina, 

penetapan kualitas produk yang sesuai dengan iklan kosmetik Emina dan 

meningkatkan lagi keunggulan lainnya supaya mampu bersaing dengan 

kosmetik merk lainnya dalam kaitannya untuk kemajuan dan 

keberhasilan perusahaan. 

2. Perusahaan seharusnya mempertimbangkan peluang-peluang yang ada 

dan memanfaatkan peluang tersebut sebaik mungkin dengan 

mempromosikan produk kosmetik Emina dan terus melakukan inovasi- 

inovasi untuk perkembangan dan kesempurnaan produknya di masa yang 

mendatang. 

3. Menambah sampel responden supaya uji item bisa meningkat dan 

menambah variabel bebas (independen) seperti pengaruh promosi, 

pengaruh pelayanan, citra merk, pengaruh distribusi dan variabel lainnya.  
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