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MOTTO : 

“Jangan takut untuk bermimpi. Karena mimpi adalah tempat menanam 

benih harapan dan memetakan cita-cita” 

(Monkey D. Luffy) 

 “Keberhasilan tidak diukur dari apa yang telah diraih, tetapi oleh 

kegagalan yang telah anda hadapi dan berjuang melawan rintangan” 

(Orison Swett) 

“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan 

untuk merubah dunia” 

(Nelson Mandela) 

“Kita harus terus hidup tanpa menyesali apapun” 

(Portgas D. Ace)  

“Hanya mereka yang sudah lama menderita,bisa melihat cahaya di dalam 

bayang-bayang”  

(Roronoa Zoro) 
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ABSTRAK 

 

 

Katherina Vera Kumalasari, 1721100017. Skripsi. Program Studi 

Manajemen. Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Produk 

Terhadap Keputusan Pembelian Produk Lipcream Wardah Di 

Klaten. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas produk, 

harga produk, keputusan pembelian di Klaten. Responden dalam 

penelitian ini berjumlah 53 orang. Instrumen pengumpulan data 

menggunakan kuesioner melalui penyebaran kuesioner melalui google 

drive. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

uji validitas, uji reliabilitas, uji korelasi, analisis linier berganda, dan 

pengujian hipotesis yang meliputi uji t, uji f dan koefisien determinan 

(R
2
) dengan menggunakan SPSS 20. 

 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian secara 

simultan yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan 

menggunakan model regresi linier berganda maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan anatar kualitas produk dan 

harga produk terhadap keputusan pembelian produk Lipcream Wardah. 

Pengujian secara persial terdapat pengaruh yang signifikan anatar 

pengaruh kualitas produk  (X1) dan harga produk (X2) terdapat 

keputusan pembelian (Y). Dan perhitungan determinan diperoleh nilai 

(R
2
) = 0,530. Hal ini berarti variabel kualaitas produk dan harga produk 

hanya mampu menjelaskan perubahan terhadap variabel keputusan 

pembelian sebesar 53% sedangkan sisanya 47% dijelaskan oleh faktor 

lainnya, seperti motivasi pembelian, minat pembelian, kualitas 

pelayanan, kinerja pemasaran dan lain sebagainya.  

 

Kata kunci :Kualitas Produk, Harga Produk, Keputusan Pembelian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi 

wanita. Disadari maupun tidak wanita tidak bisa lepas dari kosmetik 

kebanyakan kosmetik digunakan mulai dari pagi hingga malam hari sesuai 

kebutuhan dan kesibukan masing-masing. Saat ini, perkembangan 

kosmetik di Indonesia tergolong semakin baik, dapat dilihat dari data 

Kementrian Perindustrian yang menunjkkan peningkatan penjualan 

kosmetik pada 2012 yaitu 14% menjadi Rp 9,76 triliun dari sebelumnya 

Rp 8,5 triliun.  

  Dengan meningkatnya penjualan kosmetik di Indonesia, maka muncul 

trend penggunaan kosmetik di masyarakat terutama untu wanita. Trend 

penggunaan kosmetik di Indonesia semakin ramai dengan adanya 

kesadaran untuk berpenampilan menarik. Dalam artikel yang dirilis oleh 

Industri Bisnis Tahun 2017 menyatakan bahwa, Kementrian Perindustrian 

mencatat potensi Industri kosmetik dalam Negri didukung melalui 

kekuatan sekitar 760 perusahaan yang tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia. Industri ini meneyerap tenaga kerja langsubg sebanyak 75.000 

orang dan tenaga kerja tidak langsung 600.000 orang.  
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  Dengan adanya dukungan perusahaan semakin berkembang dan 

bertumbuh. Saat ini trend menggunakan alat make up menjadi salah satu 

trend yang berkembang di dunia. Bahkan trend ini memiliki peningkatan 

dari waktu ke waktu. Hal ini bisa dilihat dari trend budaya barat yang 

menggunakan make up tebal pada setiap kesempatan. Pada umumnya 

make up tersebut hanya digunakan oleh publik figur seperti pada saat 

syuting, pemotretan, atau menghadiri acara formal. Namun sekarang 

menggunakan alat make up sudah menjadi kebutuhan dan tidak menutup 

kemungkinan akan digunakan pada kegiatan sehari-hari. Alat make up 

tidak hanya untuk menunjang penampilan, namun menutupi kekurangan 

wajah dan menonjolkan kelebihan wajah. 

  Wardah merupakan salah satu kosmetik ternama di Indonesia yang 

mengalami perluasan merek, Wardah memiliki banyak produk dengan 

brand yang sama. Dari tahun 1995 hingga saat ini, Wardah selalu 

meyakini kecantikan yang menginspirasi. Bagi wanita Wardah, kosmetik 

tidak hanya untuk tubuh akan tetapi juga untuk jiwa. Kecantikannya 

membuat ia merasa mencintai diri sendiri, sebanyak dan sedalam dia 

mencintai orang-orang di lingkungan sekitarnya. Menjadi cantik dapat 

dilakukan oleh siapapun dengan mudah, namun sekaligus memberi 

inspirasi harus tulus berawal dari hati. 

  Menurut Kotler (2001:354), kualitas produk merupakan senjata 

strategis yang potensial untuk meransang konsumen. Perusahaan dengan 

kualitas produk yang paling baik akan tumbuh dengan pesat dan dalam 
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jangka panjang perusahaan tersebut akan lebih berhasil dari perusahaan 

yang lain. Perusahaan yang memproduksi produk yang berkualitas tinggi 

lebih akan memberi keuntungan dibandingkan dengan memproduksi 

produk yang berkualitas rendah artinya konsumen akan bersedia membeli 

suatu barang dengan kualitas yang baik.  

  Suatu perusahaan harus mampu memasarkan produknya agar banyak 

calon pembeli yang tertarik dengan produk yang dipasarkan yaitu melalui 

promosi. Promosi adalah suatu komunikasi  yang dilakukan oleh penjual 

kepada pembeli berupa informasi yang dimaksudkan untuk 

memperkenalkan produk yang dijual sehingga pembeli dapat tetap 

mengingat produk tersebut (Laksana, 2008:133).  

  Wardah merupakan salah satu merek lokal yang mengusung brand 

image halal pada produknya. Kosmetik merek lokal ini dapat mengambil 

perhatian konsumen Indonesia,wardah menanamkan nilai halal di produk 

yang mereka jual. Hal tersebut membuat konsumen merasa aman ketika 

menggunakan produknya. Suatu produk dikatakan berkualitas apabila 

produk tersebut mampu memenuhi harapan konsumen. Wardah 

menghadirkan kosmetik  berformula inovatif yang aman,halal dan praktis 

guna memenuhi kebutuhan dan selera setiap wanita arena kosmetik merek 

Wardah. Wardah tetap konsisten dalam menjaga kualitas produk, dengan 

cara basis manufaktur yang kuat. Wardah mampu menciptakan produk 

kosmetik dan perawatan kulit yang lengkap sejak awal. Dengan demikian, 
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Wardah dapat bersaing dengan perusahaan kosmetik multinasional 

sekalipun.  

  Wardah memiliki 3 prinsip dalam usahanya, yaitu:“Pure and 

Safe”,yang berarti semua bahan dasar kosmetik Wardah berbahan dasar 

alami dan tidak berbahaya. “Beauty expert”, yang berarti Wardah ini 

menjadikan semua wanita di dunia cantik secara maksimal dan natural. 

Dan yang terakhir “Insiring beauty”, yang berarti Wardah menginginkan 

kecantikan dari Wardah akan menginspirasi banyak orang.  

  Ketatnya persaingan membuat perusahaan berlomba-lomba 

memberikan yang terbaik untuk konsumennya. Dengan dilakukan stratei 

perluasan merek diharapkan dapat menarik konsumen baru dan 

mempertahankan konsumen lamanya. Perusahaan juga harus mengetahui 

apa yang di inginkan dan tidak di inginkn oleh konsumen. Dengan 

demikian konsumen akan melakukan keputusan pembelian dengan tetap 

membeli produkWardah. Akan tetapi keterbatasan konsumen tentang 

strategi perluasan merek dan kurangnya informasi yang diberikan oleh 

perusahaan dapat membuat strategi perluasan merek gagal dan membuat 

konsumen beralih ke produk lain dengan tidak memebeli Wardah. 

  Kualitas produk juga berhubungan langsung dengan merek. Hal ini di 

karenakan konsumen akan membeli suatu produk berdasarkan kualitas 

yang ditawarkan dari satu brand tertentu. Merek sesungguhnya adalah 

cerminan dari janji yang diucapkan produsen terhadap konsumen atas 

kualitas produk yang dihasilkan. Merek terbukti dapat mempengaruhi. 
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keputusan pembelian yang dilakukan konsumen, Jika melihat kualitas 

lipcream merek Wardah, dipandang daris segi harga yang ditawarkan 

dapat dikatakan terjangkau dengan kualitas yang diberikan oleh 

produknya. Hal ini dapat diperkuat oleh konsistensi Wardah dalam 

menawarkan value preposition yaitu kualitas terbaik dengan harga yang 

terjangkau.  

  Setiap produk memiliki nilai estetika atau aesthetic value-nya masing-

masing. Nilai estetika menurut Kant (2007) adalah atribut-atribut 

keindahan yang melekat pada produk. Adanya nilai estetika terutama pada 

produk fashion dan kosmetik sangat penting, karena pada dua industri ini, 

banyak konsumen menilai dari “penampilan luar” atau packaging terlebih 

dahulu sebelum membeli. Ketika nilai estetika yang dilihat oleh konsumen 

akan mendapatkan suatu positive emotion (Sonderegger & Saur, 2010) 

  Keputusan pembelian konsumen yang tinggi dapat mengakibatkan 

tingginya volume penjualan sehingga keuntungan yang akan didapat oleh 

perusahaan semakin tinggi. Agar perusahaan dapat mencapai laba yang 

tinggi, maka perusahaan harus memperhitungkan keputusan pembelian 

konsumen terhadap barang/jasa tersebut. Apabila perusahaan dapat 

mempengaruhi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian serta 

dapat menganalisis konsumen dalam mempersiapkan kualitas 

produk/jasa,harga,perpengaruh iklan/promosi dan sebagainya maka dalam 

persaingan perusahaan dapat menjadi lebih unggul dan dapat 

menguntungkan juga bagi pihak perusahaan itu sendiri. 
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  Diantara sekian banyak jenis alat-alat make up yang ada, salah satu 

yang paling sering digunakan oleh wanita adalah lipcream. Karena lipcrem 

terbilang jenis alat make up yang mudah untuk diterapakn dibandingkan 

dengan alat yang lainnya, dan lipcream juga bisa menjadi pilihan make up 

yang terbaik di saat terburu-buru. Selain itu, lipcream juga dapat 

membantu mencerahkan wajah agar terlihat lebih segar bahkan ketika 

tidak menggunakan riasan mata lain sekalipun, lipcream akan memberi 

tampilan lebih bersinar. Wardah adalah salah satu merek lipcream yang 

cukup terkenal dan banyak digunakan oleh wanita. Tidak hanyaitu, 

Wardah memiliki aneka ragam jenis lipcream dengan berbagai macam 

warna, memiliki kualitas yang baik.  

  Dari beberapa hasil survey oleh Top Brand Award, dapat dilihat 

bahwa Wardah menempati urutan pertama dan kedua dalam kinerja 

penjualan pada tahun 2017 di beberapa jenis produk kosmetik. Hal ini 

menunjukkan bahwa jenis produk yang sering digunakan oleh berbagai 

kalangan adalah Wardah. Sebagai kosmetik yang halal, Wardah mampu 

memberikan manfaat nyata dan menjadi salah satu alasan Wardah mampu 

mendapatkan posisi pertama dan kedua sebagai brand yang diminatai oleh 

kosumen.  

  Harga juga berpengaruh langsung pada keputusan pembelian. 

Keputusan pembelian didasarkan pada bagaimana konsumen menganggap 

harga dan berapa harga aktual saat ini yang mereka pertimbangkan, bukan 

harga yang lebih rendah dari batas itu menandakan kualitas buruk atau 
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kualitas yang tidak dapat diterima juga batas atas harga yang mana lebih 

tinggi dari batas itu dianggap terlalu berlebihan dan tidak sebanding 

dengan uang yang dikeluarkan, (Kotler dan Keller,2009:72). 

  Kualitas produk hal yang penting yang harus diusahakan oleh setiap 

perusahaan. Kualitas produk adalah keseluruhan barang atau jasa yang 

berkaitan dengan keinginan konsumen yang secara keunggulan produk 

sudah layak diperjuangkan sesuai harapan dari pelanggan. Hasil penelitian 

oleh Habibah dan Sumiati, (2006) dalam penelitian ini menyatakan bahwa 

variabel independen (kualitas produk) pemilik pengaruh paling dominan 

terhadap variabel dependen (keputusan pembelian) sebab produk yang 

berkualitas tinggi adalah produk yang merangsang persepsi dan emosional 

konsumen yang berdampak pada keputusan pembelian melalui variasi, 

warna, dan desain.  

  Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis merasa penting untuk 

melakukan penelitian mengenai sejauh mana pengaruh kualitas produk dan 

harga terhadap minat beli dan keputusan pembelian. Oleh karena itu, 

penulis mencoba melakukan penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan 

judul“PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA PRODUK 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN LIPCREAM WARDAH”  

(Studi Pada Konsumen Di Klaten) 
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B. Penegasan Judul 

  Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti harus 

mengetahui maksud arti penelitian. Dengan mengetahui konsep penelitian 

diharapkan tidak terjadi kekeliruan dalam pemecahan masalah. Konsep 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas  produk adalah kemampuan suatu perusahaan untuk 

memberikanidentitas atau ciri pada setiap produknya sehingga 

konsumen dapat  mengenali produk tersebut.  

2. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk 

memperoleh produk. Harga suatu produk merupakan ukuran konsumen 

untuk melakukan pembelian. 

3. Keputusan Pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau 

membeli atau tidak terhadap produk.  

C. Pembatasan Masalah 

  Dalam  penelitian kualitas produk, harga dan keputusan pembelian 

penulis membatasi masalah dengan tujuan supaya masalah yang diteliti 

tidak terlalu luas dan menyimpang. Batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Produk yang diteliti adalah produk kecantikan, khusunya adalah 

produk Lipcream Wardah. 

2. Responden yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan konsumen yang sudah membeli produk Lipcream 

Wardah. 
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3. Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan dengan 

memberikan penegasan terhadap variabel judul sebagai berikut : 

a. Kualitas Produk. 

b. Harga.  

c. Keputusan Pembelian. 

D. Rumusan Masalah 

  Dari pembatasan masalah yang telah dijelaskan di atas maka masalah 

yang diteliti dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

LipcreamWardah? 

2. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

LipcreamWardah? 

3. Apakah kualitas produk dan harga berpengaruh secara simultan 

terhadap keputusan pembelian Lipcream Wardah? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini diharapkan agar dalam melaksanakan penelitian 

penulis tidak kehilangan arah dan hasil yang dicapai benar-benar 

bermanfaat sesuai yang diharapkan. Tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian LipcreamWardah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembeli 

Lipcream Wardah. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan harga secara simultan 

terhadap keputusan pembelian LipcreamWardah.  

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan 

dalam pengembangan dan memperkaya teori tentang kualitas 

produk,harga dalam pengaruhnya terhadap keputusan pembelian.  

2. Secara Praktis 

a. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap 

para pemakai kosmetik khususnya lipcream merek wardah tentang 

kualitas produk dan harga untuk mencipatakan keputusan pembeli.  

b. Diharapkan pula menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya serta 

bermanfaat pula bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya  

c. menyangkut kualitas produk, harga dan keputusan  pembeli. 
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G. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, penegasanjudul, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,manfaat 

penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan.  

BAB II  : KAJIAN  PUSTAKA 

Kajian pustaka meliputi pengertian manajemen pemasaran, bauran 

pemasaran, tinjauan tentang kualitas produk, tinjauan tentang harga 

produk, keputusan pembelian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

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

gambaran umum objek penelitian. 

BAB IV:  HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dianalisis pengaruh kualitas produk dan harga 

produk terhadap keputusan pembelian lipcream Wardah di Klaten. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisiskan tentang simpulan dari serangkaian 

pembahasan, simpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan pada 

perusahaan.



 

57 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

  Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas produk dan 

harga produk terhadap keputusan pembelian Lipcream Wardah Di Klaten. 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 52 orang. Berdasarkan data 

yang telah dikumpulkan dan pengujian secara simultan yang telah 

dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi 

linier berganda maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengujian secara simultan menunjukkan terdapat pengaruh yang 

signifikan anatar kualitas produk dan harga produk terhadap keputusan 

pembelian produk Lipcream Wardah 

2. Pengujian secara persial terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kualitas prpduk (X1) dan harga produk (X2) terhadap keputusan 

pembelian (Y) 

3. Dari perhitungan koefisien determinan diperoleh nilai (R
2
) = 0,530. 

Hal ini berarti variabel kualitas produk dan harga produk hanya 

mampu menjelaskan perubahan terhadap variabel keputusan pembelian 

sebesar 53% sedangkan sisanya 47% dijelaskan oleh faktor lainnya, 

seperti motivasi pembelian, minat pembelian, kualitas pelayanan, 

kinerja pemasaran dan lain sebagainya.  
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B. SARAN 

  Berdasarakan diperolehnya hasil analisis, dilakukanya pembahasa dan 

kesimpulan seperti diatas, maka penulis mengemukakan saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi Perusahaan  

Berdasarkan hasil penelitian terkait variabel kualitas produk yang 

memiliki pengaruh positif dan signifikan, saran yang dapat 

diberikan adalah PT Paragon Technology and Innovation perlu 

mempertahankan kualitas produk yang diberikan sebelumnya dan 

perlu meningkatkan kualitas produk dengan memberikan tambahan 

bahan alami yang dapat melindungi bibir dan aman digunakan bagi 

konsumen Lipcream Wardah. Tujuannya agar konsumen merasa 

aman ketika memakai produk, agar pengguna tidak beralih dengan 

menggunakan prpoduk Lipcream merek lain dan agar konsumen 

yang belum pernah memakai Wardah Lipcream dapat tertarik 

terhadap produk. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Peneliti dapat menggunakan variabel terikat yaitu keputusan 

pembelian yang dapat ditambah atau diperluas kembali dengan 

variabel-variabel bebas yang lain, seperti promosi, kepercayaan, 

gaya hidup dan lain sebagainya. Dan diharapkan hasil penelitian 

selanjutnya memberikan hasil penelitian yang lebih baik. Dapat 
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juga menambah populasi besesrta sampel penelitian dengan 

wilayah yang diperluas dan mencakup semua kalangan.
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