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ABSTRAK 

 

PENGARUH CITRA MEREK, PERSEPSI HARGA, KUALITAS PRODUK   

DAN CELEBRITY ENDORSER  TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN  

PRODUK WARDAH DI PUSPA INDAH COSMETIC MAGELANG 

Oleh : 

Muslimah nur hayati 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh citra merek, persepsi 

harga, kualitas produk   dan celebrity endorser  terhadap keputusan pembelian 

produk wardah  secara persial . sampling pada penelitian ini yaitu menggunkan 

probability sampling dengan sampel 100  responden.  Metode analisis  yang di 

gunakan adalah analisis kuantitatif.  Hasil penelitian menunjukan bahwa  secara 

persial  citra merek, persepsi harga, kualitas produk berpengaruh  positif dab 

signifikan dalam pengambilan keputusan   dan  variable celebrity endorser tidak 

memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Koefisien Determinasi  yang 

menunjukan bahwa 82% variabel  citra merek, persepsi harga, kualitas produk   

dan celebrity endorser berpengaruh terhadap keputusan pembelian, sedangkan 

sisanya sebesar 18% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak di teliti. 

Kata kunci : Keputusan pembelian, citra merek, persepsi harga, kualitas 

produk   dan celebrity endorser 



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kehidupan moderen saat ini menawarkan kemudahan dan kepraktisan 

untuk menunjang penampilan, yakni dengan memakai produk perawatan 

wajah dan badan atau kosmetik. Disadari ataupun tidak sebagian perempuan 

menggunakan kosmetik setiap waktu dari pagi  hari hingga malam hari. Hal 

itu dapat dilihat dari perkembangan pasar kosmetik di Indonesia yang setiap 

tahunnya meningkat. Berdasarkan pengamatan Bizteka, pada tahun 2018 pasar 

kosmetik nasional meningkat 8,3%  dengan nilai Rp. 13,9 triliun di 

bandingkan dengan tahun 2017 yang hanya sebesar 12,8 triliun. 

 
Sumber : cci-indonesia, 2019 

Grafik 1.1 

Perkembangan Pasar Industri Kosmetik di Indonesia 

 

Grafik diatas merupakan hasil pengamatan oleh bizteka. Dari hasil 

pengamatan perkembangan pasar industri kosmetik nasional dari tahun 2011 

hingga tahun 2016 rata rata meningkat sebesar 11,22% pertahun berdasrkan 

survey yang dilakukan oleh bizteka. Salah satu faktor yang mendorong 
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peningkatan pasar industri kosmetik Indonesia adalah pertumbuhan 

masyarakat yang hampir mencapai 250 juta jiwa. Jumlah masyarakat yang 

banyak ini dijadikan pasar yang potensial bagi industri kosmetik lokal di 

Indonesia (cci-indonesia.com). selain potensi pertumbuhan penduduk 

Indonesia , perkembangan produk kosmetik di Indonesia juda dipengaruh oleh 

peningkatan industri kosmetik dalam negeri itu sendiri. Tercatat menurut 

Kemeprin jumlah perusahann kosmetik sudah mencapai 760 perusahaan. 

Pasar kosmetik Indonesia dipenuhi berbagai merek kosmetik baik lokal 

maupun impor yang saling bersaing.  

Grafik diatas menunjukan hasil pengamatan dari tahun 2011-2016. Pada 

tahun 2011 untuk nilai market (pasar) sebesar 8,500 milyar Untuk tahun 

berikutnya yakni tahun 2012 mengalami kenaikan yang signifikan hingga 

tahun 2016 dengan nilai market (pasar) masing-masing sebesar 9,760 milyar, 

11,200 milyar, 12,874 milyar 13, 943 dan 15,337 milyar. Pada tahun 2011 

untuk nilai kenikan sebesar 4,49% Untuk tahun berikutnya yakni tahun 2012 

mengalami fluktuatif hingga tahun 2064 dengan nilai keniakan masing-masing 

sebesar 14,82%, 14,75%, 14,95% , 8,30 %, 10,00%. 

Saat ini berbagai macam kosmetik beredar di pusat perbelanjaan hingga 

warung kelontong.  Dengan munculnya berbagai macam produk  kosmetik di 

pasaran indonesia dapat mempengaruhi minat beli konsumen dan berakhir 

dengan keputusan pembelian karena dengan adanya  banyak pilihan kosmetik 

maka konsumen dapat memilih kosmetik sesuai dengan yang mereka  

butuhkan.  
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Sudah banyak produsen yang memproduksi kosmetik yang  berbahan 

aman dan berlabel halal dan tidak mengandung bahan-bahan kimia yang 

berbahaya salah satunya adalah produk Wardah. Di magelang sendiri sudah 

banyak outlite-outlite yang menyediakan kosmetik berlabel halal yaitu di 

Puspa Indah Cosmetic Magelang yang merupakan salah satu outlite  yang 

murah dan terlengkap.  

Tabel 1.1 

Top Brand Index Kategori Lipstik 

No 2015 2016 2017 2018 

Merek TBI MEREK TBI MEREK TBI MERE

K 

TBI 

1 Wardah 14,90 Wardah 22,3

0 

Wardah 25,0

0 

Wardah 36,2

0 

2 Revlon 12,80 Revlon 13,3

0 

Revlon 12,7

0 

Revlon 10,7

0 

3 Pixy 11,00 Pixy 9,30 Pixy 9,60 Pixy 7,60 

4 Oriflame 7,70 Oriflame 8,90 Oriflame 8,80 Oriflam

e 

7,50 

5 Sari Ayu 7,60 Sari Ayu 7,70 Sari Ayu 7,50 Sari Ayu 7,20 

Sumber : diadaptasi dari “Top Brand Award” (2015-2018). Diperoleh dari 

http://www.topbrand-award.com/ 

 

Berdasarkan data pada tabel 1.1, diantara merek kosmetik yang tertera 

diatas Sariayu yang merupakan brand kosmetik lokal yang sudah lama dikenal 

oleh masyarakat menduduki urutan kelima sedangkan brand kosmetik baru 

seperti Wardah menduduki urutan teratas dengan nilai Top Brand Index (TBI) 

yang terus meningkat di setiap tahunnya. Dan kosmetik wardah tetap 

mempertahan peringkanya mulai tahun 2015-2018. Untuk tahun 2015 nilai 

Top Brand Index (TBI) sebesar 14,90% kemudian meningkat pada tahun 2016 

sebesar 22,30% seanjutnya mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 

25,00%. Untuk tahun 2018 merek wardah berhasil menembus nilai Top Brand 

Index (TBI) sebesar 36,20%. 

http://www.topbrand-award.com/
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Menurut Philip Kotler Keller (2012:227)  Proses keputusan pembelian 

merupakan proses dimana konsumen melewati lima tahap, yaitu pengenalan 

masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan 

perilaku pasca pembelian, yang dimulai jauh sebelum pembelian aktual 

dilakukan dan memiliki dampak yang lama setelah itu seorang konsumen akan 

memutuskan untuk membeli suatu produk di pengaruhi beberapa faktor yaitu 

citra merek, persepsi harga, kualitas produk dan yang terakhir celebrity 

endorsnya 

Dengan menciptakan suatu citra merek yang baik maka hal tersebut sangat 

menguntungkan untuk pemasar, karena citra merek itu sendiri akan 

mempengaruhi pembelian kosumen dalam suatu produk. Selain itu produk 

yang memiliki citra merek yang baik akan berkaitan dangan kepuasan 

konsumen kesetiaan konsumen dan kesediaan konsumen untuk mencari 

informasi produk tersebut dan berakhir di keputusan pembelian apakah 

konsumen akan membeli atau tidak. Citra merek juga merupakan suatu 

persepsi konsumen terhadap suatu merek tertentu konsumen akan 

membandingankan dan mempetimbangkan dengan merek merek lain.  Hal 

tersebut didukung oleh Muhammad Romadhoni  (2015) yang menyatakan 

bahwa citra merek (brand image) memiliki pengaruh yang cukup signifikan 

terhadap pengambilan keputusan pembelian sepatu Nike pada mahasiswa FIK 

UNY .  

Selain melihat citra merek, persepsi harga juga mempengaruhi keputusan 

pembelian. Menurut  Malik dan Yaqoob (2012:487) persepi harga adalah 
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sebuah proses dimana pelanggan menafsirkan nilai harga dan atribut ke barang 

atau pelayanan yang diinginkan. Persepsi harga merupakan pertimbangan 

yang penting dalam keputusan pembelian. Konsumen akan 

mempertimbangkan harga dalam membeli suatu produk. Penetapan harga 

yang di lakukan oleh perusahaan berpengaruh dalam pembelian suatu produk 

karena harga yang dapat di jangkau oleh konsumen akan membuat konsumen 

untuk melakukan keputusan pembelian atau membeli suatu produk. Maka 

setiap produsen akan berusaha untuk memberikan persepsi harga yanag baik 

terhadap produk yang mereka akan jual. Penelitian tersebut di dukung oleh 

Charlie & Arief (2015) yang menyatakan bahwa persepsi harga Enervon-C 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian konsumen di 

Tip-Top Ciputat.  

Penilaian konsumen dalam menilai sebuah produk tidak hanya dengan 

persepsi harga saja  melainkan dengan kualitas produk juga. Karena kualitas 

suatu produk juga merupakan persepsi dan harapan para konsumen  tarhadap 

kinerja suatu produk kosmetik. Dalam mengambil keputusan biasanya 

konsumen di pengaruhi beberapa faktor salah satunya kualitas suatu produk 

yang akan di beli. Kualitas produk adalah suatu hal yang mempengaruhi 

keputusan pembelian karena semakin baik suatu produk maka keinginan 

konsumen untuk membeli suatu produk juga akan meningkat, dan jika kualitas 

produk yang terus mingkat dan dapat memenuhi permintaan konsumen 

maupun memenuhi kebutuhan konsumen  maka akan mempengaruhi 

konsumen untuk mencari dan membeli ulang produk.  
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Konsumen tentunya akan memilih produk yang memiliki kualitas yang 

baik dan aman digunakan sehingga menuntut perusahaan untuk menciptakan 

produk kosmetik yang memiliki kualitas yang baik dan melakukan inovasi 

terhadap produk yang lama agar memiliki kualitas yang lebih baik lagi. Jika 

perusahaan  meningkatkan kualitas produk dengan kehalalan yang sesuai 

dengan kebiasaan orang Indonesia dan melakukan inovasi  produk  maka akan 

membuat konsumen puas. Kepuasan konsumen menjadi sangat penting bagi 

perusahaan karena jika konsumen puas dengan suatu produk  maka konsumen 

akan menjadi loyal dengan produk tersebut. Hal tersebut didukung oleh 

penelitian yang dilakukan Denny Kristian dan Rita Widayanti (2016) yang 

menyatakan bahwa. Terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor Honda. 

Pada saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan kosmetik yang 

mempromosikan produk mereka dengan mengunggulkan kehalalan produk  

tersebut.  Strategi promosi  yang dapat dilakukan oleh perusahaann adalah  

dengan melakukan  bauran promosi yang mampu memberikan suatu informasi 

kepada konsumen di antara melalui iklan. Dalam mengiklankan produk 

kosmetik perusahaan harus memiliki cara yang kreatif dalam mempromisikan 

produk kosmetik mereka  hal tersebut bertujuan untuk menarik perhatian 

konsumen dan menciptakan preferensi terhadap suatu produk. Salah satu 

sumber periklanan yaitu endorser. Endorser adalah  seseorang artis, aktor 

ataupun tokoh masyarakat yang di kenal publik dan digemari masyarakat  

untuk menyampaikan pesan iklan yang bertujuan untuk menarik perhatian 
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masyarakat. Dengan kata lain penggunaan clebrity endorser  dapat menjadi 

salah satu faktor yang membuat iklan tersebut memiliki daya tarik. Hal 

tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh  Ni Made Rahayu Wulandari 

dan  I Ketut Nurcahya (2015) yang menyatakan bahwa Celebrity endorser  

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Clear 

shampoo di Denpasar. 

Salah satu produk kosmetik yang memimpin penjualan saat ini adalah 

wardah. Wardah merupakan salah satu produk kosmetik dari PT.Paragon yang 

berinovasi sebagai pelopor kosmetik halal di Indonesia. Perusahaan yang telah 

berdiri sejak tahun 1985 ini mulai naik daun pada tahun 2010an, dengan tema 

kosmetik halal wardah mampu bersaing dengan berbagai kosmetik yang 

berasal dari dalam negeri dan juga kosmetik impor yang berasal dari luar 

negeri. Dibawah ini ada beberapa produk kosmetik yang halal dan 

bersertifikasi berdasarkan informasi yang diterbitkan dan selalu diperbaharui 

oleh LPPOM MUI 

Tabel 1.2 

Daftar kosmetik Halal 

No 
Daftar Kosmetik 

Halal 
No 

Daftar Kosmetik 

Halal 

1 Wardah 8 PAC 

2 Ristra 9 Mustika Ratu 

3 La Tulipe 10 Moors 

4 Marcks Venus 11 Mustika Puteri 

5 Sariayu 12 Biocell 

6 Biokos 13 Rivera 

7 Caring Colours 14 Theraskin 

Sumber : e-lppommui.org 
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Produsen kosmetik halal ini mengklaim bahwa produknya dapat memimpin 

pemasaran kosmetik Indonesia karena menggunakan sosial media dengan 

bantuan endorse para seleb. Tidak hanya demikian Wardah juga menjadikan 

harga nya sebagai salah satu media promosi dan pemasaran sehingga 

produknya dapat menjangkau segala kalangan masyarakat. Dikutip dari 

lensaindonesia.com diketahui bahwa pada tahun 2018 lalu wardah terus 

mengalami peningkatan dan pertumbuhan bisnis hingga 40% dari tahun 

sebelumnya. Kesuksesasan produk wardah juga memberikan kontribusi 

kepada pemerintahan, dimana pada saat itu juga wardah memberikan bantuan 

dana sebesar dua ratus juta rupiah kepada pemerintah kota Surabaya.  

Berdasarkan  hal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian untuk 

mengetahui apakah wanita khusunya pembeli di outlet kosmetik  perbelanjaan  

puspa indah  di magelang  melakukan suatu keputusan pembelian  terhadap 

produk kosmetik wardah  di karenakan adanya faktor  dari citra merek, 

persepsi harga, kualitas produk, dan celebrity endorser. 

Meskipun penelitian ini telah dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya 

namun hasil penelitian yang tidak konsisten seperti penelitian yang dilakukan 

oleh Arifin et al (2016) menemukan bahwa Variabel Celebrity Endorser 

berpengaruh signifikan terhadap Variabel Citra Merek, Variabel Citra Merek 

berpengaruh signifikan terhadap Variabel Keputusan Pembelian, Variabel 

Celebrity Endorser berpengaruh signifikan terhadap variabel Keputusan 

Pembelian. Bertolak belakang dengan hasil penelitian tersebut, Mandagie et al 

(2018) menemukan bahwa secara parsial hanya variabel kualitas produk yang 
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berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sedangkan variabel 

citra merek dan harga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian.  

Perbedaan hasil penelitian ini membuat peneliti ingin melakukan penelitian 

pada tema terkait dengan menjadikan kosmetik wardah sebagai objek 

penelitian karena pertumbuhan dan perkembangan penjualan kosmetik 

tersebut pada tahun ini. Mengingat bahwa toko/outlet puspa indah cosmetic di 

magelang merupakan salah satu toko perbelajaan kosmetik terbesar di 

Magelang maka penulis akan melakukan penelitian dengan menjadikan 

konsumen di outlet puspa indah kosmetik sebagai studied population. Adapun 

judul penelitian ini adalah :  

“Pengaruh  Citra Merek, Kualitas Produk, Dan Celebrity Endorser 

Terhadap Keputusan Pembelian Produk Wardah Di Puspa Indah  

Cosmetik Magelang” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pokok 

masalah penelitian sebagai berikut  :  

1. Apakah ada pengaruh  citra merek terhadap keputusan pembelian 

kosmetik wardah? 

2. Apakah ada pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian 

kosmetik wardah?  

3. Apakah ada pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

produk kosmetik wardah?  
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4. Apakah ada  pengaruh celebrity endorser terhadap keputusan pembelian 

produk wardah?  

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Untuk menganalisis  dan menguji pengaruh citra merek terhadap 

keputusan pembelian produk kosmetik wardah. 

2. Untuk menganalisis  dan menguji  pengaruh persepsi harga  terhadap 

keputusan pembelian produk kosmetik wardah.  

3. Untuk menganalisis  dan menguji  pengaruh  kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian produk kosmetik wardah .  

4. Untuk menganalisis  dan menguji   pengaruh celebrity endorser terhadap 

keputusan pembelian produk wardah.  

D. Manfaat penelitian  

Dalam penelitian ini ada beberapa manfaat yang ingin di capai, yaitu :  

1. Manfaat teoritis  

a. Manfaat teoritis penelitian ini di harapkan dapat menguatkan teori 

tentang  ilmu manajemen pemasaran yang berkaitan dengan citra 

merek,persepsi harga, kualitas produk dan  celebrity endorser.  

b. Sebagai bahan referensi atau bacaan khususnya bagi pihak yang akan 

mengadakan penelitian sejenis 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah bukti 

empiris tentang pengaruh citra merek, kualitas produk dan celebrity 
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endorser terhadap keputusan pembelian kosmetik Wardah dan membantu 

perusahaan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang berkaitan 

dengan keputusan pembelian konsumen. 

E. Sistimatika Penulisan  

Bab I  : Pendahuluan 

Pada bab ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada 

pembanca tentang gambaran umum masalah yang di teliti 

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.  

Bab II  : Landasan Teori 

Pada bagian ini akan di Pada bagian ini akan disajikan konsep 

dasar teori untuk memecahkan masalah yang diteliti meliputi 

keputusan pembelian dan faktor-faktor yang 

mempengaruhikeputusan pembelian (citra merek, persepsi harga, 

kualitas produk, dan celebrity endorser), hasil penelitian 

sebelumnya kerangka pemikiran dan hipotensis  

Bab III  : Metode Penelitian 

Pada bagian ini akan di sajikan metode penelitian yang 

menjelaskan tentang populasi dan sampling, jenis data, devinisi 

oprasional variabel  dan pengukuran variabel dan analisis data.  

Bab IV  : Analisis Data 

Pada bagian ini  akan di sajikan informasi mengenai pembahasan 

masalah  yang akan di teliti dengan menggunakan alat analisis  
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statistik regresi berganda sehingga dapat mencapai hasil 

penelitian.  

Bab V  : Penutup 

Pada bagian ini akan disajikan kesimpulan, keterbatasan 

penelitian dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Grand Teori 

1. Manajemen Pemasaran 

Keberhasilan suatu perusahaan mencapai tujuan perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam memasarkan produknya. 

Tujuan perusahaan untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya, 

berkembang dan mampu bersaing, hanya mungkin apabila perusahaan 

dapat menjual produknya serta mampu mengatasi tantangan dari para 

pesaing dalam pemasaran. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai melalui 

usaha mempertahankan dan meningkatkan tingkat keuntungan atau laba 

perusahaan. Usaha ini hanya dapat dilakukan apabila perusahaan dapat 

mempertahankan dan meningkatkan penjualannya melalui usaha mencari 

dan membina langganan serta usaha menguasai pasar. Untuk itu Grand 

teorinya pada penelitian ini yaitu manajemen pemasaran. 

a. Pengertian Pemasaran  

 Pemasaran dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang 

bersangkutan dengan berpindahnya barang dari produsen pertama ke 

konsumen terakhir Kotler and Keller (2009). Sedangkan Philip Kotler 

(2009), mendefinisikan pemasaran sebagai suatu proses sosial dan 

manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan 

keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar 

sesuatu yang bernilai satu sama lain. Pemasaran merupakan suatu usaha 

untuk memuaskan kebutuhan pembeli dan penjual (Swasta, 2006). Dari 

iii 13 
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beberapa definisi para ahli tentang pemasaran di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pemasaran adalah rangkaian 

kegiatan yang berhubungan dengan perpindahan produk baik berupa 

barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen. 

b. Konsep Pemasaran  

Dengan adanya persaingan yang semakin ketat dan 

berkembangnya pengetahuan konsumen akan kebutuhan dan keinginan 

yang lebih tinggi dari konsumen, maka munculah konsep baru di bidang 

pemasaran yaitu konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah suatu 

falsafah manajemen dalam bidang pemasaran yang berorientasi kepada 

kebutuhan dan keinginan konsumen dengan didukung oleh kegiatan 

pemasaran terpadu yang diarahkan untuk memberikan kepuasan 

konsumen (Assauri, 2008). Jadi konsep pemasaran merupakan orientasi 

perusahaan yang menekankan bahwa tugas pokok perusahaan adalah 

menentukan dan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen 

sehingga dicapai tingkat kepuasan yang melebihi kepuasan yang 

diberikan oleh pesaingnya.  

Pada hakekatnya konsep pemasaran menekankan orientasi pada 

kebutuhan dan keinginan konsumen yang didukung oleh kegiatan 

pemasaran, yang ditujukan untuk keberhasilan mencapai tujuan 

perusahaan. Sebuah perusahaan yang didirikan mempunyai tujuan 

utama yaitu mencapai tingkat keuntungan tertentu dan pertumbuhan 

perusahaan. Di dalam pandangan konsep pemasaran, tujuan perusahaan 
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ini dicapai melalui kepuasan konsumen. Dengan menjalankan konsep 

pemasaran secara tepat, maka perusahaan dapat memecahkan berbagai 

masalah yang dihadapi. 

c. Strategi Pemasaran  

 Strategi pemasaran merupakan rencana yang menyeluruh, terpadu 

dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang 

kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan 

pemasaran suatu perusahaan yang meliputi produk, harga, lokasi, 

promosi, dan pelayanan (Assauri, 2008).  Strategi pemasaran terdiri dari 

unsur-unsur pemasaran yang terpadu  (4 P dari marketing mix, yaitu 

product, price, promotion, place) yang selalu berkembang sejalan 

dengan gerak perusahaan dan perubahan-perubahan lingkungan 

pemasarannya serta perubahan perilaku konsumen (Swasta, 2006).  

  Perilaku konsumen merupakan unsur penting dalam kegiatan 

pemasaran suatu produk yang perlu diketahui oleh perusahaan, karena 

perusahaan pada dasarnya tidak mengetahui mengenai apa yang ada 

dalam pikiran seorang konsumen pada waktu sebelum, sedang, dan 

setelah melakukan pembelian produk tersebut. Menurut Basu Swasta 

(2006) perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai kegiatan- 

kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 

mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk di dalamnya 

proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-

kegiatan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen 
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adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau 

organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan 

dalam mendapatkan serta menggunakan barang dan jasa. Dengan 

analisa perilaku konsumen ini, manajer akan mempunyai pandangan 

yang lebih luas, dan akan mengetahui kesempatan baru yang berasal 

dari belum terpenuhinya kebutuhan konsumen. Suatu kegiatan 

pembelian yang nyata hanyalah merupakan salah satu tahap dari 

keseluruhan proses mental dan kegiatan- kegiatan fisik lainnya yang 

terjadi dalam proses pembelian pada suatu periode tertentu serta 

pemenuhan kebutuhan tertentu. Bagian proses lainnya yang 

mempersiapkan dan mengikuti pembelian nyata tersebut amatlah 

penting dipahami. Analisa suatu proses pembelian merupakan suatu 

rangkaian tahapan yang diambil oleh seorang konsumen. Perilaku 

konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam 

pembelian mereka. Proses tersebut merupakan sebuah pendekatan 

masalah pada kegiatan manusia untuk membeli suatu barang dan jasa 

dalam memenuhi kegiatan dan kebutuhannya. Proses pengambilan 

keputusan untuk membeli sama untuk setiap orang, hanya seluruh 

proses tersebut tidak selalu dilaksanakan oleh konsumen. Proses 

perilaku konsumen adalah suatu disiplin terapan (Swasta 2006). 

Pendekatan proses dalam analisa perilaku konsumen dibutuhkan oleh 

perusahaan yang beroperasi di masyarakat untuk menginterpretasikan 

permintaan konsumen. 
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d. Pengertian Manajemen Pemasaran  

 Menurut Kotler dan Keller (2009 : 6)  manajemen pemasaran 

adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang cara pemilihan dan 

memperoleh target pasar, mempertahankan, dan mengembangkan 

pelanggan dengan menciptakan, menyampaikan dan 

mengkomunikasikan keunggulan suatu nilai kepada pelanggan. Orang-

orang pemasaran memasarkan 10 tipe entitas; barang, jasa, acara, 

pengalaman, orang, tempat, properti (hak kepemilikan), organisasi, 

informasi dan ide. Jadi, Manajemen pemasaran dapat dikatakan suatu 

seni dan ilmu untuk memilih pasar sasaran, menumbuhkan dan 

mempertahankan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. 

e. Fungsi Manajemen Pemasaran 

 Di dalam fungsi manajemen pemasaran ada kegiatan menganalisis 

yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan 

pemasarannya, sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk 

merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dihadapi. 

Penjelasan fungsi pemasaran yang merupakan kegiatan terpadu dan 

saling mendukung, antara lain (Philip Kotler, 2000 : 10) :  

1) Perencanaan pemasaran  

Penentuan segala sesuatu sebelum dilakukan kegiatan-kegiatan 

pemasaran meliputi : tujuan, strategi, kebijaksanaan serta taktik yang 

dijalankan. Tujuan :  
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a) Meniadakan ketidakpastian masa datang bila ada perubahan-

perubahan karena situasi dan kondisi perusahaan maupun diluar 

perusahaan tidak menentu.  

b) Karena tujuan organisasi sudah difokuskan maka dengan 

perencanaan akan menghindari adanya penyimpangan tujuan.  

c) Rencana walaupun mahal tetapi ekonomis karena segala kegiatan 

telah terfokuskan dengan segala biaya-biayanya.  

d) Rencana pemasaran terinci diperlukan untuk setiap bisnis, produk 

atau merk.  

2) Implementasi pemasaran  

Implementasi pemasaran adalah proses yang mengubah strategi dan 

rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencapai 

sasaran. Implementasi mencangkup aktivitas sehari-hari, dari bulan 

ke bulan yang secara efektif melaksanakan rencanan pemasaran. 

Kegiatan ini dibutuhkan progam tindakan yang menarik semua 

orang atau semua aktivitas serta struktur organisasi formal yang 

dapat memainkan peranan penting dalam mengimplementasikan 

strategi pemasaran (Philip Kotler, 2000 : 11) 

3) Pengendalian / Evaluasi kegiatan pemasaran  

 Usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka 

selalu bertindak sesuai dengan rencana, meliputi :  

a) Penentuan standard  

b) Supervise kegiatan atau pemeriksaan  
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c) Perbandingan hasil dengan standard  

d) Kegiatan mengkoreksi standard  

 Kegiatan pengendalian / evaluasi di atas dapat dikelompokkan dua 

macam :  

a) Pengendalian operasional termasuk memeriksa kinerja yang 

sedang berlangsung terhadap rencana tahunan dan mengambil 

tindakan perbaikan kalua perlu. Tujuannya adalah memastikan 

bahwa perusahaan mencapai penjualan, laba, dan sasaran lain 

yang ditetapkan dalam rencana tahunannya. Kegiatan ini juga 

mencangkup penentuan produk, wilayah, pasar dan saluran yang 

berbeda yang dapat mendatangkan laba.  

b) Pengendalian strategik meliputi pengamatan apakah strategi dasar 

perusahaan sesuai dengan peluang yang terbuka. Strategi dan 

progam pemasaran dapat ketinggalan zaman dalam waktu singkat 

dan setiap perusahaan harus secara periodik menilai ulang 

pendekatan terhadap pasar secara keseluruhan (Agustina & 

Shinta, 2019 : 2 

B. Tinjauan Pustaka  

1. Keputusan Pembelian  

a. Pengertian Keputusan Pembelian  

Menurut Kotler (2012:166) keputusan pembelian adalah tahap 

dalam proses pengambilan keputusan pembelian dimana konsumen 

benar-benar memilih dan membeli.  keputusan pembelian adalah 
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sebuah proses dimana konsumen mengenal masalahnya, mencari 

informasi mengenai produk atau merek tertentu dan mengevaluasi 

seberapa baik masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan 

masalahnya, yang kemudian mengarah kepada keputusan pembelian  

Fandy Tjiptono (2014:21). Sedangkan keputusan pembelian menurut 

Buchari Alma (2013:96)  keputusan pembelian adalah : “Suatu 

keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh ekonomi keuangan, 

teknologi, politik, budaya, produk, harga, lokasi, promosi, physical 

evidence, people, dan process. Sehingga membentuk suatu sikap pada 

konsumen untuk mengolah segala informasi dan mengambil 

kesimpulan berupa respons yang muncul produk apa yang akan dibeli 

b. Tahap-Tahap Keputusan Pembelian  

Berikut adalah tahap-tahap keputusan pembelian menurut 

Kotler dan Amstrong (2014:176-178): 

1) Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau 

kebutuhan.  

2) Pencarian Informasi 

Seorang konsumen yang ingin memenuhi kebutuhannya mungkin 

juga akan mencari informasi tentang produk yang akan memenuhi 

kebutuhan dan menyelesaikan masalahnya.  
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3) Evaluasi alternatif 

Dalam melakukan keputusan pembelian, setiap konsumen 

umumnya berusaha mencari kepuasan. Sehingga dalam 

mengevaluasi alternatif yang didapat dari hasil pencarian 

informasi, konsumen akan lebih memperhatikan produk yang dapat 

memberikan keuntungan maksimal. 

4) Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan persepsi 

konsumen tentang merek yang dipilih. Konsumen cenderungakan 

memilih merek yang disukai. Sedangkan faktor eksternal adalah 

sikap orang lain dan situasi yang tak terduga.  

5) Perilaku Pasca Pembelian 

Setelah melakukan pembelian suatu produk, konsumen akan dapat 

merasakan apakah produk yang dibeli itu memberikan kepuasan 

atau sebaliknya. 

c. Tipe-tipe Keputusan Pembelian  

Tipe keputusan pembelian menurut Kotler dan Amstrong (2014:174) 

adalah sebagai berikut:  

1) Complex buying behavior (keputusan pembelian rumit)  

2) Dissonance-Reducing buying behavior (Perilaku pembelian 

pengurang ketidaknyamanan)  

3) Hobitual buying behavior (Perilaku pembelian karena kebiasaan)  
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4) Variety-seeking buying behavior (perilaku pembelian yang mencari 

variasi) 

d. Struktur keputusan pembelian  

Setiap keputusan yang dilakukan oleh konsumen  memiliki struktur 

yang terdiri dari tujuh komponen. Menurut Swastha dan Handoko 

(2012:102), komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut:  

1) Keputusan tentang jenis produk  

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah 

barang atau menggunakan uangnya untuk tujuan lain. Dalam hal 

ini perusahaan harus memusatkan perhatiannya kepada orang-

orang yang berminat membeli barang serta alternatif lain yang 

mereka pertimbangkan.  

2) Keputusan tentang bentuk produk  

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk mengambil bentuk 

barang tertentu. Dalam hal ini perusahaan harus melakukan riset 

pemasaran untuk mengetahui kesukaan konsumen tentang produk 

bersangkutan agar dapat memaksimumkan daya tarik mereknya. 

3) Keputusan tentang merek 

 Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana yang 

akan dibeli. Setiap merek memiliki perbedaan-perbedaan 

tersendiri. Dalam hal ini perusahaan harus mengetahui bagaimana 

konsumen memilih sebuah merek.  

4) Keputusan tentang tempat penjualan  
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Konsumen dapat mengambil keputusan dimana produk yang akan 

dibeli. Dalam hal ini, produsen, pedagang besar, pengecer harus 

mengetahui bagaimanan konsumen memilih penjual tertentu.  

5) Keputusan tentang jumlah produk  

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak 

produk yang akan dibelinya pada suatu waktu. Pembelian yang 

dilakukan mungkin lebih dari satu unit. Dalam hal ini perusahaan 

harus mempersiapkan banyaknya produk sesuai dengan keinginan 

yang berbeda-beda dari para pembeli. 

6) Keputusan tentang waktu pembelian  

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang kapan ia harus 

melakukan pembelian. Masalah ini akan menyangkut tersedianya 

uang untuk membeli barang. Oleh karena itu perusahaan harus 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam 

penentuan waktu pembelian. Dengan demikinan perusahaan harus 

mengetahui waktu produksi dan kegiatan pemasarannya. 

7) Keputusan tentang metode atau cara pembayaran  

Konsumen harus mengambil keputusan tentang metode atau cara 

pembayaran produk yang dibeli, apakah secara tunai atau dengan 

cicilan. Keputusan tersebut akan mempengaruhi keputusan tentang 

penjual dan jumlah pembeliannya. Dalam hal ini perusahaan harus 

mengetahui keinginan pembeli terhadap cara pembayaran. 
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e. Peranan Dalam Keputusan Pembelian  

Swastha dan Handoko (2011:25), menyatakan bahwa lima peran 

individu dalam sebuah keputusan pembelian, sebagai berikut: 

1) Pengambilan inisiatif, individu yang mempunyai inisiatif 

pembelian barang tertentu atau yang mempunyai kebutuhan atau 

keinginan tetapi tidak mempunyai wewenang untuk melakukan 

sendiri.  

2) Orang yang mempengaruhi, individu yang mempengaruhi 

keputusan untuk membeli baik secara sengaja maupun tidak 

sengaja.  

3) Pembuat keputusan, individu yang memutuskan apakah akan 

membeli atau tidak, apa yang akan dibeli, bagaimana membelinya, 

kapan dan dimana membelinya. 

4) Pembeli, individu yang melakukan pembelian yang sebenarnya.  

5) Pemakai, individu yang menikmati atau memakai produk atau jasa 

yang dibeli 

f. Indikator Keputusan Pembelian  

Menurut Kotler (2012) ada empat indikator keputusan pembelian, 

yaitu :  

1) Kemantapan pada sebuah produk.  

2) Kebiasaan dalam membeli produk.  

3) Memberikan rekomendasi kepada orang lain.  

4) Melakukan pembelian ulang 
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2. Citra Merek (Brand Image)  

a.  Pengertian Citra Merek 

Menurut Ginting (2011:99) mendefinisikan merek adalah suatu 

nama, istilah, tanda, simbol, desain atau kombinasi dari padanya untuk 

menandai produk atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan 

untuk membedakannya dari pesain.  Sedangkan menurut Alma (2013:147) 

Merek atau cap adalah suatu tanda atau simbol yang memberikan identitas 

suatu barang/jasa tertentu yang dapat berupa kata-kata, gambar atau 

kombinasi keduanya. 

Menurut Aaker dalam Aris Ananda (2011:63) mendefinisikan citra 

merek adalah bagaimana pelanggan dan orang lain memandang suatu 

merek. Brand image atau brand description yakni deskrispi tentang 

asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Dan menurut  

Kotler dan Keller (2012:274) berpendapat bahwa citra adalah cara 

masyarakat menganggap merek secara aktual.  

Dari pengertian di atas dapat disimpilkan bahwa citra merek 

merupakan suatu persepsi  konsumen terhadap suatu merek dari informasi 

dan pengaalaman terhadap sebuah merek yang tertanam di benak 

konsumen.  

b. Tingkatan Merek  

Kotler dan Keller (2012:356) berpendapat bahwa merek merupakan suatu 

simbol yang rumit yang menjelaskan enam tingkatan makna, yaitu:  
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1) Atribut Sebuah merek diharapkan mengingatkan suatu atribut atau 

sifat-sifat tertentu dari suatu produk  

2) Manfaat Suatu merek lebih dari seperangkat atribut. Atribut harus 

diterjemahkan kedalam manfaat fungsional dan emosional  

3) Nilai Merek mencerminkan nilai yang dimiliki oleh produsen sebuah 

produk  

4) Budaya Merek mempersentasekan budaya tertentu  

5) Kepribadian Suatu merek dapat memproyeksikan pada suatu 

kepribadian tertentu  

6) Pengguna Merek mengelompokan tipe-tipe konsumen yang akan 

membeli atau mengkomsumsi suatu produk 

c. Karakteristik Merek  

Sunyoto (2012:110) berpendapat bahwa beberapa karakteristik suatu 

merek yang baik, yaitu:  

1) Mudah dibaca, diucapkan dan diingat.  

2) Singkat dan sederhana.  

3) Mempunyai ciri khas tersendiri dan disenangi oleh konsumen  

4) Merek harus menggambarkan kualitas, prestise, produk dan 

sebagainya.  

5) Bisa diadaptasi oleh produk-produk baru yang mungkin ditambahkan 

di lini produk.  

6) Merek harus dapat didaftarkan dan mempunyai perlindungan hukum 
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d. Manfaat Merek  

Menurut Buchori Alma (2011:134), merek atau brand akan memberikan 

manfaat kepada :  

1) Produsen Atau Penjual 

a) Memudahkan penjual dalam mengolah pesanan-pesanan dan 

menekan masalah. 

b) Nama merek dan tanda dagang secara hkum akan melidungi 

penjual dari pemalsuan ciri-ciri produk karena jika tidak demikian 

setiap pesaing akan meniru produk tersebut.  

c) Memberi peluang bagi penjual kesetiaan konsumen pada 

produknya dengan menetapkan harga lebih tinggi.  

d) Membantu penjual dalam mengelompokkan pasar ke dalam 

segmensegmen tertentu. 

e) Citra perusahaan dapat dibina dengan adanya merek yang baik. 

f) Memberikan pertahanan terhadap persaingan harga yang tinggi. 

2) Pembeli Atau Konsumen 

a) Dapat membedakan produk tanpa harus memeriksa secara teliti.  

b) Konsumen mendapat informasi tentang produk.  

c) Meningkatkan efisiensi 

d) Memberikan jaminan kualitas 

e. Alasan Mengenai Sebuah Merek  

Alasan yang dapat timbul mengapa seseorang dapat mengenali 

sebuah merek adalah (Hermawan, 2012: 58) sebagai berikut: 
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1) Perusahaan telah melakukan promosi secara terus-menerus  

2) Perusahaan telah bergerak dalam kurun waktu yang lama pada bidang 

tersebut  

3) Perusahaan telah melakukan distribusi secara luas 

4) Merek tersebut adalah merek yang sukses, orang lain juga 

menggunakan merek tersebut 

f. Faktor Pembentuk Citra Merek  

Schiffman dan Kanuk (2007) menyebutkan faktor-faktor 

pembentuk citra merek yaitu: 

1) Kualitas atau mutu, berkaitan dengan kualitas produk barang yang 

ditawarkan oleh produsen dengan merek tertentu. 

2) Dipercaya atau diandalkan. berkaitan dengan pendapat atau 

kesepakatan yang dibentuk oleh masyarakat tentang suatu produk yang 

dikonsumsi. 

3) Kegunaan atau manfaat yang terkait dengan fungsi dari suatu produk 

barang yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen. 

4) Harga, yang dalam hal ini berkaitan dengan tinggi rendahnya atau 

banyak sedikitnya jumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk 

mempengaruhi suatu produk, juga dapat mempengaruhi citra jangka 

panjang. 

5) Citra yang dimiliki oleh merek itu sendiri, yaitu berupa pandangan, 

kesepakatan dan informasi yang berkaitan dengan suatu merek dari 

produk tertentu 
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g. Pentingnya  Citra Merek Dalam Suatu Produk  

Wicaksono (2007) mengemukakan pentingnya pengembangan citra 

merek dalam keputusan pembelian. Brand image yang dikelola dengan 

baik akan menghasilkan konsekuensi yang positif, meliputi:  

1) Meningkatkan memahaman terhadap aspek-aspek perilaku konsumen 

dalam mengambilan keputusan pembelian.  

2) Memperkaya orientasi konsumsi terhadap hal-hal yang bersifat 

simbolis lebih dari fungsi-fungsi produk.  

3) Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk.  

4) Meningkatkan keunggulan bersaing berkelanjutan, mengingat inovasi 

teknologi sangat mudah ditiru oleh pesaing. 

h. Keuntungan Citra Merek  

Beberapa keuntungan terciptanya citra merek yang kuat yaitu:  

1) Peluang bagi produk untuk terus perkembang dan memiliki prospek 

bisnis yang bagus. 

2) Memimpin produk untuk semakin memiliki system keuangan yang 

bagus.  

3) Menciptakan loyalitas konsumen.  

4) Mempermudah mendapatkan investor baru guna mengembangkan 

produk. 

5) Membantu dalam menciptakan perbedaan dengan pesaing. Semakin 

merek dikenal oleh masyarakat, maka perbedaan atau keunikan baru 

yang diciptakan perusahaan akan mudah dikenali konsumen.  
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6) Membantu dalam efisiensi marketing, karena merek telah berhasil 

dikenal dan diingat oleh konsumen. 

i. Dimensi- Dimensi Citra Merek  

Menurut Keller (2013:97) dimensi-dimensi utama membentuk citra 

sebuah merek tertuang dalam berikut ini: 

1) Brand Identity (identitas Merek) 

Brand identity merupakan identitas fisik yang berkaitan dengan merek 

atau produk tersebut sehingga pelanggan mudah mengenali dan 

membedakannya dengan merek atau produk lain, seperti logo, warna, 

kemasan, lokasi, identitas perusahaan yang memayungi, slogan, dan 

lain-lain. 

2) Brand Personality (Personalitas Merek). 

Brand personality adalah karakter khas sebuah merek yang membentuk 

kepribadian tertentu sebagaimana layaknya manusia, sehingga 

khalayak pelanggan dengan mudah membedakannya dengan merek 

lain dalam kategori yang sama, misalnya karakter tegas, kaku, 

berwibawa, nigrat, atau murah senyum, hangat, penyayang, berjiwa 

sosial, atau dinamis, kreatif, independen, dan sebagainya. 

3) Brand Association (Asosiasi Merek). 

Brand Association adalah hal-hal spesifik yang pantas atau selalu 

dikaitkan dengan suatu merek, bisa muncul dari penawaran unik suatu 

produk, aktivitas yang berulang dan konsisten misalnya dalam hal 

sponsorship atau kegiatan social resposibility, isu-isu yang sangat kuat 
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berkaitan dengan merek tersebut, ataupun person, simbol-simbol dan 

makna tertentu yang sangat kuat melekat pada suatu merek. 

4) Brand Attitude and  Behavior (sikap dan perilaku merek). 

Brand attitude and behavior adalah sikap atau perilaku komunikasi dan 

interaksi merek dengan pelanggan dalam menawarkan benefit-benefit 

dan nilai yang dimilikinya. Attitude and behavior mencakup sikap dan 

perilaku pelanggan, aktivitas dan atribut yang melekat pada merek saat 

berhubungan dengan khalayak pelanggan, termasuk perilaku karyawan 

dan pemilik merek. 

5) Brand Benefit and Competence (Manfaat dan Keunggulan Merek). 

Brand benefit and competence merupakan nilai-nilai dan keunggulan 

khas yang ditawarkan oleh suatu merek kepada pelanggan yang 

membuat pelanggan dapat merasakan manfaat karena kebutuhan, 

keinginan, mimpi, dan obsesinya terwujudkan oleh apa yang 

ditawarkan tersebu 

3. Persepsi Harga  

a. Pengertian Persepsi Harga  

Menurut Schiffman & Kanuk (2008) persepsi merupakan 

proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur dan 

menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti masuk akal 

mengenai dunia. Kotler dan Amstrong  (2008) mengemukakakan  

harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas sesuatu produk atau 

jasa atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para konsumen untuk 
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memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk 

atau jasa. 

 Rangkuti (2008: 103) menyatakan bahwa persepsi harga 

adalah biaya relatif yang harus konsumen keluarkan untuk 

memperoleh produk atau jasa yang ia inginkan.Kotler & Armstong 

(2008) menyatakan persepsi harga adalah nilai yang terkandung dalam 

suatu harga yang berhubungan dengan manfaat dan memiliki suatu 

produk atau jasa. Sedangkan pengertian lain dari pesepsi harga 

menurut Menurut Peter dan Olson (2010:447) “Price perception 

concern how price information is comprehended by consumers and 

made meaningful to them.”Artinya bahwa bagaimana informasi harga 

dapat dipahami oleh pelanggan dan membuat berarti bagi pelanggan.  

Dengan demikian pelanggan dapat menilai harga suatu poduk 

apakah harga dalam produk yang di jual oleh perusahaan mahal murah 

ataupun standar. Dalam menilai suatu harga konsumen tidak harus 

sama  karena tergantung  dari persepsi setiap individu yang di 

sebabkan kondisi kehidupan individu berbeda beda.  

b. Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga.  

Menurut Stanton (2004), beberapa faktor yang biasanya 

mempengaruhi keputusan penetapan harga, antara lain : 

1) Permintaan produk 

Memperkirakan permintaan total terhadap produk adalah langkah 

yang penting dalam penetapan harga sebuah produk. Ada dua 
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langkah yang dapat dilakukan dalam memperkirakan permintaan 

produk, yaitu menentukan apakah ada harga tertentu yang 

diharapkan oleh pasar dan memperkirakan volume penjualan atas 

dasar harga yang berbeda-beda.  

2) Target pangsa pasar Perusahaan  

yang berupaya meningkatkan pangsa pasarnya bisa menetapkan 

harga dengan lebih agresif dengan harga yang lebih rendah 

dibandingkan perusahaan lain yang hanya ingin mempertahankan 

pangsa pasarnya. Pangsa pasar dipengaruhi oleh kapasitas produksi 

perusahaan dan kemudahan untuk masuk dalam persaingan pasar.  

3) Reaksi pesaing 

 Adanya persaingan baik yang sudah ada maupun yang masih 

potensial, merupakan faktor yang mempunyai pengaruh penting 

dalam menentukan harga dasar suatu produk. Persaingan biasanya 

dipengaruhi oleh adanya produk serupa, produk pengganti, dan 

adanya produk yang tidak serupa namun mencari konsumen atau 

pangsa pasar yang sama. 

4) Penggunaan strategi penetapan harga: penetrasi rantai saringan  

Untuk produk baru, biasanya menggunakan strategi penetapan 

harga saringan. Strategi ini berupa penetapan harga yang tinggi 

dalam lingkup harga-harga yang diharapkan atau harga yang 

menjadi harapan konsumen. sedangkan strategi berikutnya yaitu 

strategi penetapan harga penetrasi. Strategi ini menetapkan harga 
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awal yang rendah untuk suatu produk dengan tujuan memperoleh 

konsumen dalam jumlah banyak dan dalam wakatu yang cepat.  

5) Produk, saluran distribusi dan promosi 

 Untuk beberapa jenis produk, konsumen lebih memilih membeli 

produk dengan harga yang lebih murah dengan kualitas dan kriteria 

yang mereka perlukan. Sebuah perusahaan yang menjual 

produknya langsung kepada konsumen dan melalui distribusi 

melakukan penetapan harga yang berbeda. Sedangkan untuk 

promosi, harga produk akan lebih murah apabila biaya promosi 

tidak hanya dibebankan kepada perusahaan, tetapi juga kepada 

pengecer. 

b. Peranan Harga  

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan 

keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan 

informasi (Tjiptono, 2008) : 

1) Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu 

para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat 

atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya 

belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu para 

pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya 

pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan 

harga dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian 

memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.  
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2) Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam 

„mendidik‟ konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti 

kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi dimana 

pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau 

manfaatnya secara objektif. Persepsi yang sering berlaku 

adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang 

tinggi. 

c. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Persepsi  

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu: 

1) Perhatian Selektif Orang-orang mungkin lebih memperhatikan 

stimulasi yang berhubungan dengan kebutuhan saat ini, 

stimulasi yang kalau diantisipasi serta stimulasi yang besar 

dalam kaitannya dengan ukuran normal. 

2) Distorsi Selektif Menjelaskan kecenderungan orang untuk 

mengolah informasi menjadi suatu pengertian pribadi. 

3) Ingatan Selektif Orang-orang akan melupakan kebanyakan dari 

hal, yang mereka pelajari dan cenderung mempertahankan 

informasi yang mendukung pendirian dan kepercayaan mereka. 

d. Dimensi Penetapan Harga  

Persepsi harga dibentuk oleh 2 (dua) dimensi utama yaitu:  

1) Quality Perception (Persepsi Kualitas); Pelanggan cenderung 

lebih menyukai produk yang harganya mahal ketika informasi 

yang didapat hanya harga produknya. Persepsi pelanggan 
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terhadap kualitas suatu produk dipengaruhioleh persepsi 

mereka terhadap nama merek, nama toko, garansi yang 

diberikan (after sale services) dan negara yang menghasilkan 

produk tersebut. 

2) Monetary Sacrifice Perception (Persepsi Biaya yang 

Dikeluarkan); Secara umum pelanggan menganggap bahwa 

harga merupakan biaya yang dikeluarkan atau dikorbankan 

untuk mendapatkan produk. Akan tetapi pelanggan mempunyai 

persepsi yang berbeda-beda terhadap biaya yang dikeluarkan 

meskipun untuk produk yang sama. 

e. Indikator Persepsi Harga  

Adapun Indikator persepsi harga menurut Leonnard et al. (2014) :  

1) Price tansparancy, yang jelas, komprehensif dan relevan dalam 

menetapkan harga sesuai situasi terkini. Dimensi ini mencakup 

beberapa aspek seperti informasi harga, kelengkapan dan 

akurasi yang jelas.  

2) Price quality ratio, yang merupakan perbandingan antara 

kualitas layanan dan biaya moneter. Dimensi ini dihasilkan dari 

membandingkan kualitas produk atau layanan dengan biaya.  

3) Price relative, yang merupakan harga yang ditawarkan dari 

organisasi atau pesaing.  
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4) Price confidence, yang merupakan jaminan bahwa harga 

memuaskan bagi konsumen. Dengan kata lain, harga transparan 

dan terus rendah.  

5) Price reliability, yang merupakan pemenuhan harga yang 

diharapkan atau dirasakan dan pencegahan kejutan harga 

negatif. Hal ini berkaitan dengan  informasi yang jelas 

mengenai harga, tidak ada harga tersembunyi dan perubahan 

harga yang tepat.  

6) Price fairness, yang berkaitan dengan persepsi konsumen 

apakah selisih harga antara harga pasar dan harga pesaing 

masuk akal, dapat diterima dan adil. Dimensi ini berkaitan 

dengan korelasi antara harga dan harga sosial, tidak ada 

penyalahgunaan dalam penetapan harga dan tidak ada 

diskriminasi harga. 

4. Kualitas Produk  

a. Pengertian Kualitas Produk  

Menurut Kotler dan Keller (2012:49) kualitas adalah keseluruhan 

ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau 

tersirat. Sedangkan  produk menurut Menurut Kotler & Armstrong 

(2012: 223), produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke 

pasar untuk diperhatikan, akuisisi, penggunaan, atau di konsumsi yang 

dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.Definisi kualitas produk 
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sendiri  menurut Kotler dan Armstrong (2012 : 283), yaitu  kemampuan 

sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal ini termasuk 

keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan 

pengoperasian, dan reparasi produk, juga atribut produk lainnya. Dan 

pengertian lain dari Fandy Tjiptono (2008) Kualitas produk merupakan 

suatu penilaian konsumen terhadap keunggulan atau keistimewaan 

suatu produk. Perusahaan perlu meningkatkan kualitas produk maupun 

jasa yang akan di tawarkan kekonsumen karena dengan adanya 

peningkatan kualitas terhadap produk maupun jasa membuat konsumen  

merasa puas terhadap suatu produk atau jasa, dan akan mempengaruhi 

konsumen untuk membeli ulang produk atau jasa yang di tawarkan  

perusahaan.   

b. Tujuan Kualitas produk  

Adapun tujuan kualitas produk adalah sebagai berikut (Kotler, 

2002:29): 

1) Mengusahakan agar barang hasil produksi dapat mencapai standar 

yang telah ditetapkan.  

2) Mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin.  

3) Mengusahakan agar biaya desain dari produksi tertentu menjadi 

sekecil mungkin. 

4) Mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah 

mungkin 
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c. Lima Tingkatan Produk 

Berdasarkan levelnya, menurut Kotler dan Keller (2012: 326) produk 

dapat dibagi menjadi lima tingkatan, yaitu :  

1) Produk inti, yang menawarkan manfaat dan kegunaan utama yang 

dibutuhkan pelanggan. 

2) Produk dasar, mencerminkan fungsi dasar dari suatu produk.  

3) Produk yang diharapkan merupakan sekumpulan atribut dan 

kondisi yang diharapkan pada saat pelanggan membeli  

4) Produk yang di tingkatkan, memberikan jasa dan manfaat 

tambahan sehingga membedakan penawaran perusahaan.  

5) Produk potensial,yaitu segala tambahan dan transformasi pada 

produk yang mungkin akan dilakukan di masa yang akan datang. 

d. Klasifikasi Produk  

Klasifikasi Produk Menurut Kotler dan Armstrong (2001:280) 

klasifikasi produk dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

1) Barang Konsumen Barang konsumen yaitu barang yang 

dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir sendiri, bukan 

untuk tujuan bisnis. Umumnya barang konsumsi dapat di 

klasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu:  

a) Barang kebutuhan sehari-hari (Convience Goods) adalah 

barang-barang yang biasanya sering memerlukan waktu yang 

minim dalam pembandingan dan pembeliannya. 
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b) Barang belanjaan (Shoping Goods) adalah barang-barang yang 

karakteristiknya dibandingkan dengan berbagai alternative 

yang tersedia oleh konsumen berdasarkan kesesuaian, kualitas, 

harga, dan daya dalam proses pemilihan dan pembeliannya.  

c) Barang khusus (Speciality Goods) adalah barang-barang 

dengan karakteristik dan atau identifikasi yang unik, yang 

untuknya sekelompok pembeli yang cukup besar bersedia 

senantiasa mlakukan usaha khusus untuk pembeliannya.  

d)  Barang yang tidak dicari (Unsought Goods) adalah 

barangbarang yang tidak diketahui konsumen atau walau sudah 

diketahui namun secara umum konsumen belom terpikir untuk 

membelinya 

2) Barang Industri  

Barang industry adalah barang-barang yang konsumsi oleh 

industriawan (konsumen antara atau konumen bisnis)untuk 

keperluan selain konsumsi langsung, yaitu diubah, diproduksi 

menjadi barang lain kemudian dijual kembali kembali oleh 

produsen, untuk dijual kembali oleh pedagang tanpa dilakukan 

transformasi fisik (proses produksi) 

e. Indikator Kualitas Produk  

Adapun indikator menurut Kotler dan Keller (2012 : 8), yang 

terdiri dari :  
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1) Kualitas Kinerja (Performance Quality) Tingkat dimana 

karakteristik utama produk beroperasi. Kualitas menjadi dimensi 

yang semakin penting untuk diferensiasi ketika perusahaan 

menerapkan sebuah model nilai dan memberikan kualitas yang 

lebih tinggi dengan uang yang lebih rendah.  

2) Ketahanan (Durability) Merupakan ukuran umur operasi harapan 

produk dalam kondisi biasa atau penuh tekanan, merupakan atribut 

berharga untuk produk-produk tertentu.  

3) Keandalan (Reliabilty) Ukuran kemungkinan produk tidak akan 

mengalami kerusakan atau kegagalan dalam periode waktu 

tertentu.  

4) Kemudahan Perbaikan (Repairability) Ukuran kemudahan 

perbaikan produk ketika produk itu tidak berfungsi atau gagal.  

5. Celebrity Endorser 

a. Pengertian Celebrity Endorser  

Menurut Shimp, (2003:459), endorser adalah pendukung iklan atau 

yang dikenal juga sebagai bintang iklan untuk mendukung suatu 

produk. Sedangkan selebriti adalah tokoh (aktor, penghibur atau atlet) 

yang dikenal karena prestasinya di dalam bidang-bidang yang berbeda 

dari produk yang đidukung.  Dan menurut shimp (2003:460) celebrity 

endorser adalah menggunakan artis sebagai bintang iklan di media-

media, mulai dari media cetak, media sosial, maupun media telivisi, 
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Penggunaan celebrity endorser  dalam mengenalkan atau 

mempromosikan  diyakini  lebih menarik dan menggugah konsumen 

untuk membeli suatu produk di bandingkan dengan pengunaan orang 

biasa.  

b. Peran Celebrity Endorser 

Menurut Sciffman dan Kanuk (2006:65) ada beberapa peran 

celebrity endorser yaitu: 

1) Testimonial, merupakan sesuatu yang diberikan atau dilakukan 

sebagai sebuah ungkapan kekaguman dan jika secara personal 

selebriti menggunakn produk tersebut maka pihak mereka bisa 

memberikan kesaksian atas kualitas produk atau merek produk 

yangdiiklankan tersebut. 

2) Endorsement, adakalanya selebriti diminta untuk membintangi 

iklan produk dimana secara pribadi tidak ahli dalam bidang 

tersebut. 

3) Aktor, selebriti diminta untuk mempromosikan suatu produk atau 

jasa merk tertentu terkait dengan peran yang sedangia bintangi 

dalam suatu program tayangan tertentu dan selebriti harus bisa 

menyesuaikan dengan karakteristik produk tersebut. 

4) Spokeperson, selebriti yang mempromosikan produk dalam kurun 

waktu tertentu yang sudah ditentukan perusahaan masuk dalam 

kelompok spokeperson, penampilan mereka akan diasosiasikan 
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dengan merek atau produk yang mereka wakili dalam iklan dan 

mereka harus sesuai dengan apa yang perusahaan minta. 

c. Tipe-tipe daya tarik penggunaan celebrity endorser  

 Menurut Sciffman dan Kanuk (2008:243)  terdapat empat tipe daya 

tarik penggunkaan selebriti  yaitu :  

1) Pernyataan, didasarkan pada pemakaian pribadi yaitu seorang 

selebriti membuktikan kualitas produk atau jasa. 

2) Dukungan, selebriti meminjamkan namanya dan muncul atas 

nama suatu produk atau jasa dimana selebriti dapat berperan 

sebagai ahli ataupun bukan. 

3) Aktor, selebriti menyajikan produk atau jasa sebagai bagian dari 

dukungan karakter. 

4) Juru bicara, selebriti mewakili merk ataupun perusahaan dalam 

jangka waktu tertentu. Perusahan dapat memilih selebriti 

berdasarkan daya tarik ini untuk mempromosikan produk dan 

jasanya melalui dukugan dari orang terkenal seperti selebriti. 

d. Pertimbangan dalam memilih celebrity endorser  

Berikut beberapa pertimbangan dalam memilih celebrity endorser 

menurut Royan (2004:258): 

1) Kepopuleran selebriti, selebriti memiliki karakter yang berbeda-

beda, oleh karena itu perusahaan harus memilih selebriti sesuai 

dengan karakter produk tersebut. pemilihan selebriti dilakukan 
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berdasarkan brand personality produk yang dikaitkan dengan 

segmen dan taerget pasar yang dituju. 

2) Kodisi financial perusahaan, pemilihan selebriti sebagai endorser 

tidaklah murah pada umumnya, bahkan memakan biaya yang 

cukup besar. Oeh karena itu, sebaiknya perusahaan lebih berhati-

hati dalam memilh celebrity endorser. Hal ini berkaitan dengan 

risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan bila iklan yang telah 

ditayangkan gagal mencapai tujuan periklanan bukan hanya biaya 

yang sia-sia namun juga strategi pemasaran tidak dapat berjalan 

dengan tujuan perusahaan. 

e. Indikator Celebrity Endorser  

Adapun indikator menurut Ankasanicara (2012: 213) adalah sebagai 

berikut:  

1) Explicit (menyokong produk ini) Endorser bukan hanya 

memerankan iklan untuk produk ini, tetapi sekaligus 

mendukungnya agar dapat lebih dekat dengan konsumen. 

Penggunaan endorser terhadap suatu produk diharapkan dapat 

melekatkan identitas produk pada benak konsumen ketika akan 

melakukan pembelian.  

2) Implicit (menggunakan produk ini) Endorser menggunakan 

produk ini untuk diperkenalkan pada konsumen. Langkah 

tersebut diharapkan dapat menanamkan citra yang baik dan kuat 

dalam pikiran konsumen ketika akan membeli suatu produk.  
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3) Imperative (menyarankan menggunakan produk ini) Endorser 

tampil optimal pada iklan yang menawarkan produk ini. Hal 

tersebut diharapkan agar pesan untuk menggunakan produk ini 

dapat diterima dengan baik oleh  konsumen. Sehingga 

menimbulkan citra positif terhadap produk tersebut.  

4) Co-presentattional (menggunakan produk dalam kesehariannya) 

Endorser bukan hanya mengiklankan produk ini, tetapi juga 

menggunakannya dalam keseharian. Hal tersebut diharapkan agar 

konsumen terpengaruh untuk menggunakan produk ini dalam 

kesehariannya 

C. Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky desty wulandari dan donant 

Alananto iskandar (2018) Berjudul Pengaruh Citra Merek Dan Kualitas 

Produk Terhadapkeputusan Pembelian Pada Produk Kosmetik. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh citra merek dan kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 

Variabel citra merek memiliki pengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Variabel kualitas produk memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelianproduk.  Dan  Variabel citra merek dan kualitas 

produk  secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk.  

Penelitian yang dilakukan oleh fatmala (2018)  berjudul “Pengaruh 

Citra Merek Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian kosmetik 
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Wardah(Studi Kasus Pada Mahasiswi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu 

Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode 2014-2016)”.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  citra merek dan kualitas 

produk terhadap keputusan pembelian Hasil dari penelitian ini adalah  hasil 

analisis secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan 

antara variable independen Citra Merek dan Kualitas Produk terhadap variable 

dependen Keputusan Pembelian, dan  hasil analisis secara parsial 

menunjukkan bahwa Citra Merek dan Kualitas Produk berpengaruh signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Rizan et al  (2015). Berjudul 

“Pengaruh Citra Merek Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

(Studi Banding Konsumen Indomie Dan Mie Sedaap)”  hasil dari penelitian 

ini adalah citra merek berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian dan variabel kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian.  

Penelitian yang dilakukan Bob Foster (2016) yang berjudul  “Impact of 

Brand Image on Purchasing Decision on Mineral Water Product “Amidis” 

(Case Study on Bintang Trading Company).  Hasil dari penelitian ini adalah 

Citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian.  

Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Harwani  dan  Shindy Ramadiyani 

Pradita (2017) berjudul “Effect Of Brand Image And Perceived Price Towards 

Purchase Decision In Kentucky Fried Chicken (KFC)”  hasil dari penelitian 

ini adalah Dari analisis data parsial, diketahui bahwa variabel brand image 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Dari analisis 

data parsial, dirasakan variabel harga juga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian di cabang KFC KisamaunTangerang. 

Penelitian yang di lakukan oleh Darmansyah et al  yang berjudul 

Pengaruh Celebrity Endorser Terhadap Keputuan Pembelian Produk Di 

Indonesia (Penelitian Online), dari hasil penelitian ini adalah celebrity 

endorser berpengaruh terhadap keputusan pembelian.  

D. Kerangka Pemikiran  

Konsumen saat ini sangatlah kritis dan bijak dalam memilih suatu produk 

yang akan mereka beli, keputusan untuk membeli suatu produk sangat 

dipengaruhi oleh penilaian akan berbagai hal. Berbagai upaya dilakukan 

perusahaan dalam rangka pencitraan merek produk yang mereka miliki di 

antaranya inovasi teknologi keunggulan yang dimiliki produk tersebut, 

penetapan harga yang bersaing dan promosi yang tepat sasaran. Dalam suatu 

proses pembelian, biasanya konsumen mempertimbangkan lebih dahulu 

tentang produk apa yang akan dibelinya, apa manfaatnya, apa kelebihannya 

dari suatu produk, harga yag ditawarkan serta tak jarang juga para pembeli 

melihat selebritis yang menggunakan produk tersebut, sehingga konsumen 

mempunyai keyakinan untuk mengambil keputusan pembelian. Banyak faktor 

yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen, seperti 

promosi, harga, pelayanan, aktris dan lokasi. Seperti yang dikemukakan oleh 

Kotler (2009) bahwa keputusan konsumen dalam pembelian dapat dipengaruhi 

oleh rangsangan perusahaan yang mencakup produk, harga dan tempat. Selain 
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itu, kualitas pelayanan dan kepercayaan juga merupakan salah satu faktor 

pendorong keputusan pembelian.  Berdasarkan teori maka dapat dilihat 

kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan dari variabel 

independen, dalam hal ini adalah citra merek (X1), persepsi terhadap harga 

(X2) (terjangkau, kesesuaian harga dengan kualitas produk, daya saing, 

kesesuaian dengan manfaat), kualitas produk (X3) (produk berkualitas, 

kehalalan), Celebrity Endorser(X4) (ketenaran, keaktifan di media sosial) 

terhadap variabel dependen yaitu keputusan pembelian (Y) yang dilakukan 

oleh konsumen. Variabel- variabel tersebut akan dianalisis dalam penelitian 

sehingga diketahui beberapa besar pengaruh masing-masing variabel tersebut 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.  Kerangka berfikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting 

(sugiyono, 2011: 60). Kerangka berfikir berguna untuk mempermudah di 

dalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarah penelitian 

pada pemecahan masalah yang dihadapi. Maka peneliti membuat suatu 

kerangka konsep pemikiran yaitu sebagai berikut: 

  



49 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa variabel citra merek, persepsi 

harga, kualitas produk dan  celebrity endorser yaitu berpengaruh secara 

individu atau persal terhadap variabel dependen yaitu keputusan pembelian 

yang  di tunjukan dengan garis panah.  

E. Hipotesis Penelitian  

a. Pengaruh Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik 

Citra merek adalah persepsi dan keyakinan yang dipegang oleh 

konsumen, seperti yang dicerminkan asosiasi yang tertanam dalam ingatan 

konsumen (Kotler dan Keller, 2009:403) Citra merek merupakan segala 

sesuatu tentang merek suatu produk yang sudah melekat di benak dan 

pikiran seorang konsumen.  Citra merek yang baik meupakan salah satu 

komponen untuk konsumen membeli ulang ataun setia dengan suatu 

produk. Penelitian yang dilakukan oleh Fatmala (2018) menyatakan bahwa 

Citra merek  (X1) 

 

Kualitas produk (X3) 

Celebrity 

Endorser(X4) 

Keputusan Pembelian 

(Y) 
Persepsi Harga (X) 

( 
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terdapat pengaruh signifikan antara citra merek dan keputusan pembelian, 

maka disusun hipotensis sebagai berikut 

H1: Pengaruh Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Kosmetik 

 

b. Pengaruh Persepsi Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Kosmetik 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2003:186) persepsi harga adalah 

bagaimana cara konsumen melihat harga sebagai harga yang tinggi, rendah 

dan adil. Hal ini mempunyai pengaruh yang kuat baik kepada minat beli 

dan kepuasan dalam pembelian. Penelitian yang dilakukan oleh 

sutopo,Anzaruddin septian pahlevi (2017)  menyatakan bahwa  persepsi  

harga berpengaruh secara positif terhadap variabel keputusan pembelian 

maka dapat di susun hipotensis sepertii berikut :  

H2: Pengaruh Persepsi Harga Terhadap Keputusan Pembelian 

Produk Kosmetik 

 

c. Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Kosmetik 

Kualitas produk (product quality) merupakan senjata strategi 

potensial untuk mengalahkan pesaing. Kemampuan dari kualitas produk 

untuk menunjukkan berbagai fungsi termasuk di dalamnya ketahanan, 

handal, ketepatan, dan kemudahan dalam penggunan. (Kotler dan 

Amstrong,2008). Kualitas produk merupakan suatu penilaian konsumen  

terhadap keunggulan suatu produk. Jika suatu produk memiliki 

keuanggulan dan kualitas yang baik maka akan dapat mempengaruhi 
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keputusan pembelian konsumen.Penelitian yang dilakukan oleh Rizky 

Desty Wulandari dan Donant Alananto Iskandar (2018) menyatakan 

bahwa  kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian, maka dapat disusun hipotensis sebagai berikut :  

H3:  Pengaruh  Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Produk Kosmetik 

 

d. Pengaruh Celebrity Endorser Terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Kosmetik. 

Selebriti merupakan tokoh yang dikenal karena prestasinya di 

dalam bidang- bidang yang berbeda dari golongan produk yang 

didukungnya (Shimp, 2003: 460). Celebrirty endorser  adalah 

memanfaatkan seorang artis,nentertainer, atlet dan publik figure  yang 

mana banyak diketahui  oleh orang dan publik figure yang mana banyak  

untuk keberhasilan dibidangnya masing-masing  dari bidang yang di 

dukung.  Seorang yang akan mempromosikan dan  menginfokan suatu 

produk atau selebriti Selebriti sangat berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen jika karakteristik yang dimiliki oleh selebriti yang 

dipilih  sesuai dengan karakteristik produk yang dipromosikan. Penelitian 

yang dilakukan oleh Darmansyah, Muhartini Salim dan Samsyul Buchari 

(2014) menyatakan bahwa  terdapat pengaruh dari celebrity endorser 

terhadap keputusan pembelian. 

H4: Pengaruh Celebrity Endorser Terhadap Keputusan Pembelian 

Produk Kosmetik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Sampel dan Polulasi  

1. Populasi  

Menurut Sugiyono (2012: 215) Populasi adalah jumlah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek dan subyek yang mempunyai kualitas 

yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh orang yang 

melakukan pembelian produk kosmetik merk Wardah di Puspa Indah 

Cosmetic Magelang. 

2. Sampel 

  Menurut Sugiyono (2012: 215) mengemukakan Sampel adalah 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non probality 

sampling, yang merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Pada penelitian 

ini teknik yang digunakan yaitu accidental sampling yaitu teknik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu  siapa saja yang kebetulan 

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Sampel pada 

penelitian ini adalah 100 responden dari konsumen yang membeli produk 

wardah di Puspa Indah Cosmetic Magelang. 
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B. Jenis Data  

1. Data primer  

Data primer merupakan data asli yang dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Pada 

umumnya data primer ini sebelumnya belum tersedia, sehingga seorang 

peneliti harus melakukan pengumpulan sendiri data ini berdasarkan 

kebutuhannya (Sunyoto, 2011:22).. Dalam penelitian ini data primer 

adalah data dari lima variabel yang ada dalam penelitian ini (citra merek, 

persepsi harga, kualitas produk, celebrity endorser dan keputusan 

pembelian) yang di peroleh dari penyebran kuesioner pada sampel.  

2. Data sekunder  

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan 

dikumpulkan oleh pihak lain (Sanusi, 2011:104). Data sekunder dalam 

penelitian ini di peroleh dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu, buku  teori 

teori yang berkaitan dengan penelitian ini. 

C. Metode Pengumpulan Data  

Menurut Sugiyono (2005:129) metode pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuannya dari penelitian 

adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan survey lapangan dan menyebarkan kuesioner yang dilakukan secara 

langsung kepada responden yang membeli produk wardah di Puspa Indah 

Kosmetik 
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D. Definisi Operasional Variabel  

Definisi Operasional, menurut Saifuddin Azwar (2007: 72) adalah 

suatu definisi yang memiliki arti tunggal dan diterima secara objektif bilamana 

indikatornya tidak tampak. Suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan 

berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel yang diamati. Adapun definisi 

operasional dalam penelitian ini meliputi: 

1. Variabel bebas x (independen) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi ataupun  yang 

menjadi sebab  timbulnya perubahannya atau timbulnya variabel terikat 

atau dependent meliputi faktor-faktor yang diukur.  Dalam penelitian ini 

variabel bebasnya adalah :  

a. (X1) adalah Variabel Citra Merek  

 Citra merek yaitu persepsi dan keyakinan yang dilakukan oleh 

konsumen tentang sebuah produk yang akan dikomsumsi atau di pakai 

oleh konsumen. Bebrapa indikator citra merek menurut Keller (2013) 

adalah:  

1) Brand Identity (identitas Merek) 

2) Brand Personality (Personalitas Merek). 

3) Brand Association (Asosiasi Merek). 

4) Brand Attitude and  Behavior (sikap dan perilaku merek). 

5) Brand Benefit and Competence (Manfaat dan Keunggulan Merek). 
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b.  (X2) variabel persepsi harga  

Persepsi harga adalah penilaian yang dilakukan oleh konsumen 

pada   suatu harga yang sudah di tetapkan oleh produsen, konsumen 

akan menilai apakah produk tersebut memiliki harga yang tinggi, 

rendah maupun sesuai dengan produk. Adapun indikator dari persepsi 

harga menurut Leonnard et al (2014) adalah sebagai berikut :  

1) Keterjangkuan harga  

2) Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

3) Daya saing harga  

4) Kesesuaian harga dengan manfaat  

c. (X3) adalah variabel  kualitas produk  

Kualitas produk adalah persepsi konsumen terhadap seluruh 

kualitas maupun keunggulan yang  terdapat pada suatu produk. 

Beberapa indikator kualitas menurut Kotler dan Keller (2012) produk :  

1. kualitas kinerja (performace quality) 

2. ketahanan (durability) 

3. keandalan (reliability) 

d.  (X4) adalah variabel celebrity endorser . 

Celebrity endorser adalah seorang tokoh, aktor, penghibur atau 

artis  yang sudah terkenal di kalangan masyarakat yang di percaya 

untuk mengiklankan ataupun mempromosikan suatu produk. Beberapa 

indikator celebrty endorser menurut Ankasanicara (2012) adalah 

sebagai berikut  : 
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1) Explicit (menyokong produk ini) 

2) Implicit (menggunakan produk ini) 

3) Imperative (menyarankan menggunakan produk ini) 

4) Co-presentattional (menggunakan produk dalam kesehariannya) 

2.  Variabel terikat/ Dependen (Y) 

a. Keputusan pembelian (Y)  

Keputusan pembelian adalah persepsi pelanggan dalam 

memutuskan membeli atau tidak suatu produk. Adapun indikator 

keputusan pembelian menurut Kotler (2012) adalah sebagai berikut :  

1) Kemantapan pada sebuah produk.  

2) Kebiasaan dalam membeli produk.  

3) Memberikan rekomendasi kepada orang lain.  

4) Melakukan pembelian ulang 

E. Uji Kualitas Data  

1.  Uji Validitas  

Menurut Ghozali (2013:52) uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner 

dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

penelitian ini  uji valisitas yang akan di lakukan  yaitu dengan 

menyebarkan kuesioner kepada konsumen yang sudah sesuai dengan 

kreteria yang telah di tetapkan kemudian dilakukan analisis faktor  yaitu 

dengan mengkorelasikan antar skor item kuesioner., Kemudian ari hasil 
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perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi yang akan  

digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan menentukan 

apakah suatu item layak digunakan atau tidak.  

Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan 

digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada 

taraf signifikansi 0,050 artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi 

signifikan terhadap skor total. 

2. Uji Realiabilitas 

Uji reliabilitas untuk mengetahui apakah instrumen memiliki 

indeks kepercayaan yang baik jika diujikan berulang. Uji reliabilitas dalam 

penelitian ini menggunakan rumus alpha cronbach, untuk mengetahui 

tingkat reliabilitas instrumen dari keempat variabel penelitian jika dari 

hasil uji reliabilitas instrumen dari keempat variabel penelitian jika dari 

hasil uji reliabilitas memberikan nilai alpha > 0,7.  

F. Metode Analisis Data  

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Sugiyono (2009) mengemukakan analisis regresi linier berganda 

digunakan untuk melakukan prediksi, bagaimana perubahan nilai variabel 

dependen bila nilai variabel independen dinaikan atau diturunkan nilainya. 

Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas 

antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X1, X2,  X3 dan 

X4), cara ini digunakan untuk mengetahui kuatnya hubungan antara 

beberapa variabel bebas secara serentak terhadap variabel terkait dan 
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dinyatakan dengan rumus. Dalam penelitian ini analisis regresi berganda 

digunakan untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen (Citra 

merek, Kualitas profuk dan Celebrity Endorser ) dengan  variabel 

dependen yaitu keputusan pembelian. Model secara sistematis dijabarkan 

dalam persamaan regresi dengan menggunakan rumus berikut :  

Y = a +      +      +      +      e 

Keterangan: 

Y = Variabel dependen (keputusan pembelian) 

a = Nilai Y apabila X=0 (nilai konstanta) 

   = Nilai koefisien beta variabel    

   = Nilai koefisien beta variabel    

   = Nilai koefisien beta variabel    

   = Nilai koefisien beta variabel   

   = Variabel independen (Citra Merek ) 

   = Variabel independen (persepsi harga ) 

   = Variabel independen (Kualitas produk ) 

                               (                 ) 

  = Error 

 

2. Uji koefisien determinasi (   ) 

Menurut Ghozali (2012) Uji koefisien determinasi (   ) 

merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen.  Nilai  koefisien determinasi (    
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) adalah nol dari satu.  Nilai koefisien determinasi (    ) yang kecil berarti 

kemampuan variabel variabel  independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen yang sangat  terbatas. Dan sebaliknya Nilai yang akan 

mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.  

G. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Simultan F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

simultan atau bersama – ma terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006 : 

84).Menentukan F tabel digunakan tingkat signifikansi 5%. Pengujian satu 

sisi yaitu sebagai berikut: 

a. Ho :  =    =    =    = 0, tidak ada pengaruh antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara simultan. 

b. Ha :   ≠      ≠      ≠      ≠  0, ada pengaruh antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara simultan. 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan         dengan       dengan 

kriteria: 

a. Jika        >       atau       < α = 0.05, maka Ho ditolak, artinya 

model yang digunakan bagus (fit). Yang berarti variabel bebas secara 

keseluruhan mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel 

terikat. 



60 
 

 

 

b. Jika        <       atau       < α = 0.05, maka Ho diterima, artinya 

model yang digunakan tidak bagus (tidak fit) yang berarti variabel 

bebas secara keseluruhan tidak mempunyai pengaruh yang nyata 

terhadap variabel terikat. 

2. Uji t 

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2006 : 84).  

Hipotesis uji t sebagai berikut: 

a. Ho :   = 0, tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara individual. 

b. Ha :   = 0, ada pengaruh secara signifikan antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara individual. 

Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah digunakan tingkat signifikansi 

tingkat  5% dengan derajad kebebasan df = n-1 dan uji dengan satu sisi 

yaitu sebagai berikut: 

a. Jika        >       atau       < α = 0.05, maka Ho ditolak, artinya 

artinya variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependen. 

b. Jika        <       atau       < α = 0.05, maka Ho diterima, artinya 

variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependen. 
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Gambar kurva 3.1. 

Kurva Signifikan Uji t 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahsan yang telah dilakukan, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Secara persial citra merek memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap keputusan pembelian kosmetik wardah 

2. Secara persial persepsi harga memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap keputusan pembelian kosmetik wardah 

3. Secara persial kualitas produk memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap keputusan pembelian kosmetik wardah 

4. Secara persial celebrity endorser tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian produk kosmetik wardah  

B. Saran  

Berdasarkan pada  kesimpulan-keimpulan yang di ambil maka dapat 

diusulkan beberapa saran yang mungkin dapat di bermanfaat, maka saran yang 

dapat di berikan adalah sebagai berikut :  

Bagi Perusahaan  :  

1. citra merek pada penelitian ini  memiliki pengaruh yang baik.  Dengan 

cara tetap menjaga citra merek yang baik dan slalu dapat memenuhi 

kebutuhan kosnumen maka konsumen akan terdorong untuk 

memlalukan keputusan pembelian.  
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2. Persepsi harga pada penelitian  ini memiliki pengaruh yang baik. 

Dengan cara selalu memberikan harga yang terjangkau maka akan 

membuat konsumen membeli produk . karena setiap individu memiliki 

persepsi harga yang berbeda-beda tergantung dengan ekonomi 

konsumen.   

3. Kualitas produk dalam penelitian ini mempengarui keputusan 

pembelian yang baik.  Dengan selalu meningkatkan kualitas produk 

maka dapat mempengaruhi  konsumen dalam memilih produk yang 

ada dan dapat mempengaruhi untuk membuat keputusan pembelian. 

Karena dengan kualitas produk yang baik  maka konsumen akan 

merasa puas terhadap produk.  

4. Dalam memilih celebrity endorser harus tepat agar dapat mencapai 

tujuan perusahaan yang diinginkan,  karena jika memilih celebrity 

endorser yang salah maka akan dapat merugikan perusahaan karena 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian  

Bagi Konsumen :  

1. Agar konsumen  selalu memilih produk yang memiliki citra merek 

yang baik  karena  citra merek yang baik dan dikenal oleh masyarakat, 

karena produk  yang memiliki citra merek yang baik biasanya menjual 

produk yang aman jika di gunakan  

2. Agar selalu memperhatikan antara harga dengan kualitas produk, 

karena banyak di pasaran memiliki kualitas produk  kurang baik 

namun memiliki harga yang mahal  
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3. Agar selalu memperhatikan kualitas produk yang ada pada produk 

yang akan di beli tersebut sehingga jika kualitas produk memiliki 

peningkatan  maka konsumen akan merasa puas.  

4. Agar konsuemn tidak selalu terkecoh oleh celebrity endorser namun 

juga harus memperhatikan bahan bahan dari produk yang di tawarkan  

C. Keterbatasan Penelitian  

1. Penelitian ini hanya meneliti beberapa faktor  yaitu citra merek, persepsi 

harga, kualitas produk dan celebrity endorser yang berpengaruh dalam 

pengambila keputusan pembelian. Masih ada faktor lain yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian. Masih ada faktor lain yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian.  

2. Penelitian ini hanya di fokuskan pada pembeli produk kosmetik wardah di 

puspa indah cosmetic Magelang dan  akan lebih baik dapat di lakukan di 

toko kosmetik lainnya. 
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