
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari, tidak dapat dipungkiri bahwa 

penampilan merupakan suatu sesuatu yang dianggap penting oleh manusia. 

Tidak mengherankan jika  salah satu ciri yang menonjol dari aktivitas-

aktivitas budaya populer di Indonesia adalah terdapatnya keinginan yang 

kuat untuk memberi penekanan nilai ”asing” kepada segala hal dalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.1 

Melalui proses ini masyarakat berusaha malakukan identifikasi 

dirinya dengan simbol-simbol yang dianggap mewakili sebuah peradaban 

yang lebih maju. Mereka mencoba menjadi bagian dari sebuah dunia baru, 

dunia modern yang seluruh gambarannya mutlak ditentukan oleh orang lain. 

Citra dibentuk oleh biro iklan, manajer kampanye, desainer, 

perancang mode, penata rambut dan bintang-bintang showbiz yang 

mendiktekan idel-ideal kecantikan, norma-norma keindahan tubuh lewat 

film, iklan dan media massa. Media membentuk kriteria cantiknya wanita 

zaman sekarang bila memiliki penampilan wajah yang anggun namun 

atraktif, tubuh yang sintal, bibir yang sensual, langsing dan memiliki kulit 

                                                 
1 Hikmat Budiman, Lubang Hitam Kebudayaan, Kanisius, Yogyakarta, 2002, Hal. 249. 
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yang putih bersih dan mulus.2 Hal inilah yang yang mendorong wanita 

Indonesia pada umumnya mengiginkan kulit putih yang cerah dan sehat. 

Berbagai produk pemutih wajah ditawarkan dengan bermacam-

macam strategi pemasaran untuk mendapatkan  minat konsumen untuk 

membeli produknya. Sebut saja berbagai produk yang menawarkan pemutih 

wajah, penghilang noda hitam, dan penghilang bekas jerawat diwajah seperti 

Pond’s Flawless White, Tje Fuk, Clean and Clear Moisturiser, maupun  Olay 

Total Efect, Garnier dan sebagainya. Semuanya menawarkan, ”menjadikan 

kulit putih dan bersinar”, ”menghilangkan noda bekas jerawat”, ”mencegah 

penuaan dini”, dan sebagainya. 

Salah satu produk pemutih wajah yaitu Pond’s Flawless White, 

produk perawatan kecantikan kulit wajah dari PT Unilever. Dalam jargonnya 

”Hanya 7 hari, kulit tampak putih, noda hitam dan bekas jerawat pun 

berkurang secara nyata. Kini kulit putih halusmu mencuri perhatiannya.”  

Perusahaan dalam memasarkan barang dan jasa, selalu dihadapkan 

pada pertanyaan, “mengapa konsumen membeli barang atau jasa tertentu?” 

Tentu saja jawabannya tidak dapat diterangkan secara langsung dari hasil 

pengamatan saja, tapi dibutuhkan analisa perilaku konsumen yang lebih 

mendalam. Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan 

keputusan dalam pembelian mereka. Proses tersebut merupakan sebuah 

pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia untuk membeli 

suatu barang atau jasa dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Hal 

                                                 
2 Idi Subandy Ibrahim (Editor), Lifestyle Ecstasy: Kebudayaan Populer Dalam Masyarakat 

Komoditas Indonesia, Jalasutra, Yogyakarta, 1997, Hal. xxvi 
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ini akan membantu perusahaan untuk mengembangkan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan produknya secara lebih baik 

dibandingkan dengan produk kompetitor lainnya.  

Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi mengapa seseorang 

membeli suatu produk tertentu untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya. Selain jenis produk, faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor 

sosiologis dan faktor anthropologis juga menentukan perilaku pembelian. 

Menurut Drs. Basu Swastha Darmmesta dalam buku Manajemen Pemasaran, 

Analisa Perilaku Konsumen, secara sederhana variable-variabel perilaku 

konsumen dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu pertama, faktor-faktor 

ekstern yang mempengaruhi perilaku konsumen. Kedua, faktor individu atau 

intern yang menentukan perilaku dan ketiga, proses pengambilan keputusan 

dari konsumen.3 

Dalam proses pengambilan keputusan sendiri terdiri dari lima tahap 

yaitu, menganalisa keinginan dan kebutuhan, pencarian informasi dari 

sumber-sumber yang ada, penilaian dan pemilihan (seleksi) terhadap 

alternatif pembelian, keputusan untuk membeli, dan terakhir, perilaku 

sesudah pembelian.4 

Dalam penelitian ini, ada tiga faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian dalam hal ini keputusan pembelian Ponds Flawless White selain 

faktor-faktor di atas. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu, promosi, harga dan 

produk kompetitor.  

                                                 
3 Dharmmesta, Manajemen Pemasaran : Analisa Perilaku Konsumen, BPFE, Yogyakarta, 

1997, hal.16 
4  Ibid. 
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Promosi, akan memenuhi kebutuhan konsumen akan informasi 

produk yang diinginkannya. Promosi, dalam hal ini iklan yang ditampilkan 

media juga menjadi faktor pendukung yang penting dalam pengambilan 

keputusan pembelian. Promosi yang dilakukan oleh Ponds Flawless White 

berbeda dengan iklan-iklan lainnya yaitu berupa cerita bersambung 

menjadikannya sebagai daya tarik tersendiri. Iklan yang baik harus 

mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Sesuai tujuan dari pada 

sebuah iklan yaitu memperkenalkan produk dan menciptakan pembelian. 

Selanjutnya, harga  bahwa konsumen akan menilai apakah harga 

yang ditawarkan  Ponds Flawless White sudah layak untuk membayar 

produk tersebut beserta manfaatnya. Selama ini harga masih menjadi faktor 

yang cukup menentukan dalam mempengaruhi keputusan pembelian, 

sehingga pemasar harus benar-benar memperhatikan faktor harga. Faktor ini 

terutama terlihat lebih nyata di kalangan masyarakat dengan tingkat 

penghasilan kurang. Harga mempengaruhi konsumen dalam menentukan 

merk untuk dibeli dan jumlah pembelian. 

Kemudian faktor yang terakhir, produk kompetitor, dimana seorang 

konsumen akan melakukan penilaian, perbandingan dan pemilihan (seleksi) 

terhadap produk-produk alternatif lain yang memiliki kegunaan serta 

manfaat yang sama. Dengan adanya berbagai merek pemutih selain Ponds 

Flawless White di pasaran pembeli dapat menentukan pilihan yang sesuai 

dengan kebutuhan dan kenyamanannya. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Pengaruh promosi, harga dan produk kompetitor 
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terhadap keputusan pembelian Ponds Flawless White pada Mahasiswi Ilmu 

Komunikasi  Non Reguler angkatan 2005-2007 Fisip Universitas Sebelas 

Maret  Surakarta. 

 
B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan pokok sebagai berikut:  

1. Apakah  faktor promosi, harga, dan produk kompetitor secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap  

keputusan pembelian Ponds Flawless White? 

2. Faktor manakah yang paling tinggi pengaruhnya terhadap 

keputusan pembelian Pond’s Flawless White diantara faktor 

Promosi, harga, dan produk kompetitor? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan tidak akan lepas dari tujuan yang ingin dicapai. 

Demikian halnya kegiatan penelitian ini pun memiliki tujuan, yaitu:  

1. Untuk mengetahui apakah  faktor promosi, harga, dan produk 

kompetitor secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap  keputusan pembelian Ponds Flawless White. 

2. Untuk mengetahui faktor mana yang paling tinggi pengaruhnya 

terhadap keputusan pembelian Pond’s Flawless White diantara 

faktor promosi, harga, dan produk kompetitor. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis 

Selain sebagai syarat menyelesaikan pendidikan, juga dapat 

menambah khasanah ilmu pengetahuan bidang ilmu komunikasi  

pemasaran, dan melatih penulis untuk dapat menerapkan teori-teori 

yang diperoleh dari perkuliahan. 

2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan 

masukan bagi pihak perusahaan untuk mengetahui faktor dominan 

yang menjadi pertimbangan konsumen untuk menggunakan 

produk yang ditawarkan sehingga pihak perusahaan akan dapat 

senantiasa menyusun strategi dalam rangka memenuhi harapan 

konsumen. 

3. Bagi Perguruan Tinggi 

Bagi perguruan tinggi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 
E. Teori Dan Kerangka Pemikiran  

1. Komunikasi dan Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi adalah prasyarat kehidupan manusia sebagai 

makhluk sosial, manusia selalu hidup berkelompok dan berinteraksi 

dengan manusia lainnya. Kehidupan manusia akan tampak hampa tanpa 

adanya komunikasi. Karena tanpa komunikasi interaksi antar manusia, 
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baik secara perorangan, organisasi atau kelompok  tidak mungkin terjadi. 

Dalam interaksi selalu terjadi aksi dan reaksi. Dalam ilmu komunikasi 

aksi dan reaksi yang dilakukan manusia ini disebut dengan tindakan 

komunikasi. 

Definisi komunikasi itu sendiri ada beberapa macam menurut 

para ahli komunikasi, antara lain sebagai berikut yang dikemukakan oleh 

Everett M. Rogers, komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan 

dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk 

mengubah tingkah laku mereka. 5 

Menurut Gerald R. Miler, komunikasi terjadi ketika suatu sumber 

menyampaikan suatu pesan kepada suatu penerima dengan niat yang 

disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima.6 

Harold Lasswell menyatakan bahwa untuk menggambarkan 

komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan “Who Says 

What In Which Chanel To Whom With What Effect?” atau Siapa mengatakan 

Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh Bagaimana? 7 

  

 

Gambar 1.1: Unsur-unsur Komunikasi Menurut Lasswell 

Berdasarkan definisi Lasswell, ada lima unsur yang saling 

bergantung satu sama lain, yaitu sumber (source), pesan (message), saluran 

                                                 
5 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 

2002, Hal. 62. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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atau media (chanel), penerima (receiver), dan efek (effect). Pertama, Sumber 

(source) sering disebut juga pengirim (sender) atau komunikator 

(communicator) adalah seorang individu, kelompok, organisasi, 

perusahaan atau bahkan suatu negara yang berinisiatif atau mempunyai 

kebutuhan untuk berkomunikasi. Kedua, Pesan (message) yaitu apa yang 

dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. Pesan merupakan 

perangkat simbol verbal dan atau non verbal yang mewakili perasaan, 

nilai, gagasan atau maksud sumber tadi. Ketiga, Saluran atau media  

(chanel) yakni alat atau sarana yang digunakan oleh sumber untuk 

menyampaikan pesannya kepada penerima. Keempat, Penerima (receiver) 

sering juga disebut khalayak (audience) atau pendengar (listener) yakni 

orang yang menerima pesan dari sumber. Kelima, Efek (effect) yaitu apa 

yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan tersebut, misalnya 

penambahan pengetahuan, terhibur, perubahan sikap, perubahan 

keyakinan, perubahan perilaku dan sebagainya. 

Komunikasi itu sendiri mempunyai dua fungsi menurut 
Rudolph F. Ferderber. Pertama, fungsi sosial yakni untuk tujuan 
kesenangan, untuk menunjukkan ikatan dengan orang lain serta 
membangun dan memelihara hubungan. Kedua, fungsi pengambilan 
keputusan, yakni memutuskan untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu pada saat tertentu.8 

 
Perusahaan modern sekarang ini memerlukan lebih dari sekadar 

mengembangkan produk yang baik, menawarkan dengan harga yang 

menarik, dan membuatnya terjangkau oleh pelanggan sasaran atau pun 

mendistribusikan produk dengan cepat ke tangan konsumen. Perusahaan 

                                                 
8 Ibid, hal. 4 
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juga harus berkomunikasi dengan pelanggan sasaran dan juga terhadap 

pelanggan potensial, pengecer, pemasok, maupun kepada pihak-pihak 

yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Bagi perusahaan, 

persoalannya bukanlah apakah akan melakukan komunikasi atau tidak, 

tetapi lebih pada apa yang akan dikomunikasikan, kepada siapa, dan 

kapan saja waktunya berkomunikasi. Tiap perusahaan tidak dapat 

menghindari peranannya sebagai komunikator dan promotor. 

Perusahaan modern akan mengelola suatu sistem komunikasi pemasaran 

yang kompleks. Untuk melakukan proses komunikasi secara efektif, 

pemasar perlu memahami unsur-unsur yang mendasari komunikasi yang 

efektif. Berikut adalah gambar yang menunjukkan suatu model 

komunikasi yang terdiri dari sembilan unsur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. 

2: Elemen-elemen dalam Proses Komunikasi 9 

 

                                                 
9 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran : Analisis, Perencanaan, Implementasi, & 

Pengendalian (Terjemahan : Jaka Wasana), Jilid I, Erlangga, Jakarta,1997,  hal. 244 
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Menurut Kotler, ada sembilan unsur dalam suatu model 
komunikasi. Dua unsur pertama merupakan pihak-pihak utama 
dalam suatu komunikasi yaitu pengirim(comunicator) dan penerima 
(recipient). Dua unsur selanjutnya merupakan alat komunikasi utama 
yaitu pesan dan media. Empat unsur merupakan fungsi komunikasi 
utama adalah pengkodean (encoding), penguraian kode (decoding), 
tanggapan (response), dan umpan balik (feedback). Unsur terakhir adalah 
sistem tersebut adalah gangguan (noise), yaitu pesan-pesan acak dan 
menyaingi yang dapat mengganggu komunikasi.10 

 

Ada beberapa langkah dalam mengembangkan program 

komunikasi dan promosi total yang efektif . 

1. Mengidentifikasi audiens sasaran 

Komunikator pemasaran harus mulai dengan pikiran yang jelas 

tentang audiens sasarannya. Audiens tersebut dapat diartikan sebagai 

calon pembeli produk perusahaan, pemakai saat ini, penentu keputusan, 

atau pihak yang mempengaruhi. Audiens tersebut dapat terdiri dari 

individu, kelompok, masyarakat tertentu, atau masyarakat umum 

2. Menentukan tujuan komunikasi  

Setelah pasar sasaran karakteristiknya diidentifikasi, komunikator 

pemasaran harus memutuskan tanggapan yang diharapakan dari 

audiens. Pemasar mungkin menginginkan tanggapan kognitif (cognitive), 

pengaruh (affective), atau perilaku (behavioral) dari audiens yang dituju.  

3. Merancang pesan 

Selanjutnya komunikator harus mengembangkan pesan yang 

efektif. Idealnya, pesan itu harus menarik perhatian (attention), 

                                                 
10 Ibid., hal 206 
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mempertahan kan ketertarikan (interest), membangkitkan keinginan 

(desire), dan menggerakkan tindakan (action). 

4. Memilih saluran komunikasi 

Komunikator harus memilih saluran komunikasi yang efisien 

untuk menyampaikan pesan. Dalam banyak kasus, diperlukan banyak 

saluran komunikasi yang berbeda. Saluran komunikasi terdiri dari 2 jenis 

yaitu: Saluran komunikasi personal, mencakup dua orang atau lebih yang 

berkomunikasi secara langsung satu sama lain dan Saluran komunikasi 

nonpersonal, menyampaikan pesan tanpa melakukan kontak atau interaksi 

pribadi, tetapi dilakukan melalui media, atmosfer dan acara. 

5. Menentukan anggaran total promosi 

Perusahaan harus memastikan atau memutuskan berapa jumlah 

anggaran yang tepat yang harus dikeluarkan untuk promosi sesuai 

dengan sistem dan kondisi dalam perusahaan. 

6. Menentukan bauran promosi 

Perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor dalam 

mengembangkan bauran promosi mereka : jenis pasar produk tempat 

mereka berjualan, apakah akan menggunakan strategi dorong atau tarik, 

tingkat kesiapan konsumen untuk melakukan pembelian, tahap produk 

dalam siklus hidup produk, dan peringkat pasar perusahaan. 

7. Mengukur hasil promosi 

Setelah menerapkan rencana promosi, komunikator harus 

mengukur dampaknya pada audiens sasaran. Hal ini mencakup 

menanyakan audiens sasaran apakah mereka mengenali atau mengingat 
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pesan yang telah disampaikan, beberapa kali mereka melihatnya, hal-hal 

apa saja yang mereka ingat, bagaimana perasaan mereka tentang pesan 

tersebut, dan sikap mereka sebelumnya dan sekarang tentang produk 

dan perusahaan itu. 

8. Mengelola dan mengkoordinasikan komunikasi pemasaran 

terintegrasi 

Alat komunikasi, pesan, dan audiens yang sangat beragam 

mengharuskan perusahaan memikirkan penggunaan alat-alat komunikasi 

yang lebih modern, secara lebih optimal, serta penyelarasan alat-alat 

komunikasi tersebut. 

Bauran komunikasi pemasaran atau promosi terdiri atas  empat 

strategi komunikasi utama yaitu, periklanan, promosi penjualan, 

hubungan masyarakat dan publisitas, dan penjualan secara pribadi.11  

Periklanan, adalah semua bentuk penyajian nonpersonal dan 

promosi ide, barang atau jasa yang dibayar oleh suatu sponsor tertentu. 

Promosi Penjualan, meliputi berbagai insentif jangka pendek untuk 

mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. 

Hubungan masyarakat dan Publisitas, yaitu berbagai program untuk 

mempromosikan dan atau melindungi citra perusahaan atau produk 

individualnya. Penjualan secara pribadi, yaitu interaksi langsung dengan 

satu calon pembeli atau lebih untuk melakukan presentasi, menjawab 

pertanyaan, dan menerima pesanan dengan tujuan untuk melakukan 

                                                 
11 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran : Analisis, Perencanaan, Implementasi, & 

Pengendalian (Terjemahan : Jaka Wasana), Jilid II, Erlangga, Jakarta, 1996, Hal. 242 
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penjualan.  

Promosi sendiri meliputi sejumlah unsur, sering digunakan 

bersama-sama sebagai suatu “kampanye” di sekitar suatu produk atau 

jasa tertentu atau pada suatu waktu. Bentuk-bentuk promosi bisa melalui 

periklanan (advertising), sponsorship, merchandising dan display maupun 

penjualan (selling) itu sendiri. Masing-masing bentuk bauran promosi 

tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu menginformasikan pasar 

mengenai sebuah produk, membujuk pelanggan sasaran dalam pilihan 

merek serta mengingatkan pembeli tentang adanya produk. 

Hierarchy of effect model (learn-feel-do) adalah  tahap respon 
konsumen yang setiap tahapnya merupakan tujuan bertahap dari 
komunikasi. Tahapan-tahapan tersebut adalah : 

a. Awareness  
Jika sebagian besar dari target audience belum sadar akan 
objek, maka tugas komunikator adalah membangun kesadaran 
konsumen akan keberadaan produk, mungkin dapat dengan 
pengenalan nama.  

b. Knowledge  
Setelah audience sadar akan keberadaan produk, mungkin 
mereka tidak mempunyai pengetahuan yang lebih akan 
produk, sehingga komunikator harus memberikan 
pengetahuan akan produk kepada konsumen. 

c. Liking  
Ketika konsumen sudah mengetahui tentang produk tersebut, 
lalu bagaiman perasaan mereka? Komunikator pemasaran 
harus berusaha agar konsumen menyukai produk tersebut. 
Jika konsumen terlihat tidak menyukai produk tersebut, 
pemasar harus tahu mengapa dan berusaha memperbaiki dan 
mengkomunikasikannya lagi. 

d. Preference  
Konsumen mungkin menyukai produk itu tapi tidak lebih dari 
produk lain, sehingga pemasar harus membangkitkan 
preferensi konsumen akan produk yang ditawarkan. Pemasar 
akan mempromosikan kualitas produk, value, performance dan 
karakter lain. 

e. Conviction  
Konsumen mungkin sudah lebih menyukai produk yang 
ditawarkan tapi tidak membangun keyakinan untuk 
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membelinya. Karena itu tugas pemasar adalah membangun 
keyakinan konsumen untuk melakukan tindakan yang terbaik, 
yaitu membeli. 

f. Purchase  
Terakhir, sebagian dari konsumen mungkin memiliki 
keyakinan tetapi belum juga membeli produk itu. Mungkin 
mereka menunggu informasi tambahan atau masih 
merencanakan tindakan selanjutnya. Pemasar harus 
mendorong konsumen untuk melakukan langkah akhir 
dengan cara menawarkan produk dengan harga yang lebih 
rendah, atau menawarkan hadiah.12 
 

Kesadaran akan suatu produk atau informasi ini sangat 

dipengaruhi oleh memori yang memegang peranan penting dalam 

mempengaruhi persepsi maupun berpikir. 

Memori adalah sistem yang sangat terstruktur, yang 

menyebabkan organisme mampu merekam fakta tentang dunia dan 

menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya.13 

Secara singkat, memori melewati tiga proses yaitu perekaman, 

penyimpanan, dan pemanggilan. Pekerjaan memori pada proses pertama 

dan kedua tidak disadari. Hanya pemanggilan yang dapat diketahui 

yaitu dengan cara : 

a. Pengingatan (Recall), Pengingatan adalah proses aktif untuk 
menghasilkan kembali fakta dan informasi yang secara verbatim 
(kata demi kata), tanpa petunjuk yang jelas. 

b. Pengenalan (Recognation) agak sulit untuk mengingat kembali 
sejumlah fakta, lebih mudah mengenalnya kembali. Pilihan ganda 
dalam tes objektif menuntut pengenalan, bukan pengingatan. 

c. Belajar kembali (Relearning). Relearning adalah menguasai kembali 
pelajaran atau informasi yang sudah pernah diperoleh memori. 

d. Redintegrasi (Redintegration). Redintegrasi adalah merekonstruksi 
seluruh masa lalu dari satu petunjuk memori kecil. Petunjuk 
memori mungkin berupa bau tertentu, warna atau tempat.14 

                                                 
12 Ibid, Hal. 251-252 
13 Jalaluddin Rakhmat, “Psikologi Komunikasi: Edisi Revisi”, PT. Remaja Rosdakarya, 

Bandung, 2001, hal. 62. 
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Faktor-faktor personal yang mempengaruhi proses penetapan 

keputusan antara lain pertama kognisi artinya kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang dimiliki. Kedua, motif karena amat mempengaruhi 

pengambilan keputusan. Bila anda ingin mempunyai kulit yang putih 

dan bersinar tanpa noda hitam, maka anda memutuskan membeli produk 

Pond’s Flawless White. Terakhir, sikap juga faktor penentu lainnya. Bila 

sikap anda negatif terhadap Pond’s Flawless White maka anda 

memutuskan untuk tidak membeli. Pada kenyataannya kognisi, motif, 

dan sikap ini berlangsung sekaligus. 

Untuk mengubah sikap negatif tersebut, produsen perlu 

menciptakan pesan-pesan yang persuaif sehingga sikap konsumen 

menjadi positif terhadap produk-produk mereka. Untuk mencapai tujuan 

ini, para pemasang iklan memperkenalkan produk dengan menggunakan 

merk dagang, kemasan, dan slogan; membuat perbedaan produk dari 

produk lainnya dengan memberikan proposisi penjualan yang khas 

(diferensiasi); mendorong kita membeli produk dengan mengemasnya 

dalam satu set perusahaan yang baik. Selain itu para pemasang iklan 

mengikat konsumen pada produk dan janji-janji yang disertakannya 

dengan membujuk partisipasi konsumen dalam penciptaan makna iklan. 

2. Perilaku Konsumen dan Bauran Pemasaran 

Perilaku konsumen merupakan tindakan konsumen dalam 

hubungannya dengan proses mendapatkan dan menggunakan barang 

                                                                                                                                      
14 Ibid. 
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atau jasa. Menurut Dhammesta, perilaku konsumen merupakan kegiatan-

kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 

mempergunakan barang dan jasa, termasuk didalamnya proses 

pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-

kegiatan tersebut.15 

Definisi di atas menjelaskan bahwa kegiatan pembelian hanya 

merupakan salah satu dari proses mendapatkan barang atau jasa, 

sehingga bagi pemasar hendaknya memahami proses pembelian itu 

adalah penting karena merupakan sebuah pendekatan penyelesaian 

masalah pada kegiatan manusia untuk memutuskan membeli suatu 

produk yang ditawarkan guna memenuhi kebutuhan serta keinginan 

mereka. Seperti yang dikatakan oleh James Engel, Perilaku konsumen 

terdiri dari dua proses yang saling berhubungan yaitu pemrosesan 

informasi dan proses keputusan konsumen.16 

Pemrosesan informasi mengacu pada proses yang dengannya 

suatu stimulus diterima, ditafsirkan, disimpan dalam ingatan, dan 

belakangan diambil kembali. Pemrosesan informasi memiliki lima tahap 

berdasarkan model William Mc.Guire.  

Tahap-tahap ini dapat didefinisikan sebagai berikut: 
1. Pemaparan (exposure). 

Pencapaian kedekatan terhadap suatu stimulus sedemikian rupa 
sehingga muncul peluang diaktifkannya satu atau lebih dari kelima 
indera manusia. 

2. Perhatian. 
Alokasi kapasitas pemrosesan untuk stimulus yang baru masuk. 

                                                 
15 Dharmmesta, Op.cit., hal 10 
16 Engel, James F., et. al,  “Perilaku Konsumen Jilid II”, Binaputra Aksara, Jakarta, 1995, 

hal. 5. 
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3. Pemahaman. 
Tafsiran atas stimulus. 

4. Penerimaan. 
Tingkat sejauh mana stimulus mempengaruhi pengetahuan dan/atau 
sikap orang bersangkutan. 

5. Retensi 
Pemindahan tafsiran stimulus ke dalam ingatan jangka panjang.17 

 
 PEMROSESAN INFORMASI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. 3:  Pemrosesan Informasi 
 

Setelah konsumen melewati pemrosesan informasi maka tahap 

kedua dalam perilaku konsumen adalah proses keputusan konsumen 

yang melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Pengenalan Kebutuhan 
Konsumen mempersepsikan perbedaan antara keadaan yang 
diinginkan dan situasi aktual yang memadai untuk 
membangkitkan dan mengaktifkan proses keputusan. 

2. Pencarian Informasi 
Konsumen mencari informasi yang disimpan di dalam ingatan 
(pencarian internal) atau mendapatkan informasi yang relevan 
dengan keputusan dari lingkungan (pencarian eksternal). 
Pencarian internal adalah usaha konsumen untuk memanggil 

                                                 
17 Ibid., hal. 26. 
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kembali memori informasi jangka panjang mengenai produk atau 
jasa yang dapat memecahkan masalah. Sedangkan pencarian 
eksternal meliputi akuisisi informasi dari sumber-sumber luar, 
seperti teman, periklanan, pengepakan, dan personel penjualan. 

3. Evaluasi Alternatif 
Konsumen mengevaluasi pilihan berkenaan dengan manfaat yang 
diharapkan dan menyempitkan pililhan hingga alternatif yang 
dipilih. 

4. Pembelian 
Konsumen memperoleh alternatif yang dipilih atau pengganti 
yang dapat diterima bila perlu. 

5. Hasil 
Konsumen mengevaluasi apakah alternatif yang di pilih 
memenuhi kebutuhan dan harapan segera sesudah digunakan. 18 
 
Proses penyebaran informasi pertama kali hingga ke fase 

menggerakkan komunikan untuk bertindak, merupakan suatu proses 

psikologik. Proses-proses yang terlibat didalamnya (mulai dari taraf 

ekspose melalui taraf persepsi hingga taraf bertindak) melalui beberapa 

proses, yaitu: 

a. Cognitive Component atau komponen rasional, berdasarkan 
pemikiran dan penilaian tradisional tentang apa yang 
dianjurkan oleh komunikan. 

b. Affective Component atau komponen perasaan (emosional), 
sebelum mengambil keputusan terakhir terhadap isi pesan. 

c. Connotative and Motivational Component atau penilaian 
berdasarkan arti khusus dari isi pesan, sebagaimana disajikan 
oleh komunikator.19 

 
Marketing mix atau bauran pemasaran adalah salah satu konsep 

utama dalam pemasaran modern. Kotler mendefinisikan marketing mix 

                                                 
18 Engel, James F., et. al, “Perilaku Konsumen Jilid I”, Binaputra Aksara, Jakarta, 1995. 

hal. 31-32 
19 Engel, James F., “Perilaku Konsumen Jilid II”, Op.cit., hal. 200. 
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sebagai seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk 

mencapai tujuan pemasarannya dalam pasar sasaran.20 

Berdasarkan definisi diatas, perusahaan telah memutuskan 

strategi penentuan posisinya, maka kemudian ia siap memulai 

perencanaan yang terperinci mengenai marketing mix terdiri dari segala 

sesuatu yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan 

akan produknya. 

 Elemen-elemen yang terkandung dalam marketing mix tersebut 
meliputi produk (product), harga (price), sistem distribusi (place), dan 
Promosi (promotion). 

a. Produk (product) 
Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu 
pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Ia meliputi 
benda fisik, jasa, orang, tempat, organisasi dan gagasan. 
Produk dapat berupa fisik (tangible item), tidak berwujud 
(intangible item), atau dapat berupa campuran kedua-duanya. 
Menurut Kotler ada tingkatan produk yaitu, pertama, produk 
inti yang mencakup hal yang sebenarnya dibeli oleh 
konsumen. Produk inti ini berupa manfaat yang ditawarkan 
produk tersebut, bukan berupa ciri-ciri produk tersebut. 
Tingkatan yang kedua adalah produk nyata. Tingkatan ini 
berupa bentuk fisik produk tersebut yang mencakup kualitas, 
ciri-ciri, gaya merk, dan kemasan. Tingkatan yang ketiga 
adalah produk tambahan yaitu berupa pelayanan dan 
keuntungan yang diterima konsumen atas produk yang 
dibelinya. Produk tambahan merupakan unsur yang penting 
karena adanya perusahaan-perusahaan kompetitor.  

b. Harga (price) 
Harga (price) adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh 
konsumen untuk mendapatkan produk tertentu. Harga yang 
ditawarkan oleh sebuah perusahaan untuk produknya akan 
sangat dipertimbangkan konsumen sebelum mereka membeli. 
Konsumen akan membandingkan dan memilih produk mana 
yang memberikan harga yang lebih murah dengan kualitas 
produk yang sama. Disamping itu  harga merupakan unsur 
bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat 
berubah-ubah dengan cepat. Strategi penentuan harga 
(Pricing) sangat signifikan dalam memberikan value kepada 

                                                 
20 Kotler,  Jilid I, Op.cit. hal. 82 
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konsumen dan mempengaruhi konsumen untuk membeli. Hal 
terpenting dalam keputusan Pricing adalah harus konsisten 
dengan strategi pemasaran keseluruhan. 

c. Sistem distribusi (Place) 
Sistem distribusi ini meliputi saluran distribusi, jangkauan 
distribusi, lokasi penjualan, pengangkutan, persediaan dan 
penggudangan.  Dengan system distribusi ini, perusahaan 
dapat memutuskan bagaimana konsumen dengan mudah 
akan mendapatkan atau membeli produknya. 

d. Promosi (promotion) 
Promosi (promotion) merupakan arus informasi atau persuasi 
satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau 
organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran 
dalam pemasaran. Perusahaan harus mengadakan komunikasi 
dengan konsumen untuk membantu perusahaan dalam 
pengambilan keputusan pemasaran dan mengarahkan 
informasi antara pihak konsumen dengan perusahaan. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa promosi mempunyai 
fungsi yang utama yaitu komunikasi yang baik dari produsen 
ke konsumen juga sebaliknya. 21 
 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Membeli 

a. Promosi (promotion)  

Pemasaran modern tidak hanya sekedar memasarkan produk 

yang bagus, menetapkan harga yang menarik dan membuat produk itu 

terjangkau oleh konsumen sasaran, perusahaan juga harus 

berkomunikasi dengan konsumen mereka. Dalam hal ini, salah satu 

strategi komunikasi untuk menjangkau konsumen adalah perlunya 

mempromosikan produknya sekalipun mungkin produknya itu telah 

dikenal konsumen.  

Fandy Tjiptono mengartikan promosi sebagai berikut: pada 
hakikatnya promosi adalah semua kegiatan yang dimaksudkan 
untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu produk 
kepada pasar sasaran untuk memberi informasi tentang 
keistimewaan, kegunaan, dan yang paling penting adalah tentang 

                                                 
21 Kotler, Loc.cit. 
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keberadaannya, untuk mengubah sikap ataupun mendorong orang 
untuk bertindak (dalam hal ini membeli).22 

 
Secara singkat promosi berkaitan dengan upaya bagaimana orang 

dapat mengenal produk perusahaan, memahaminya, berubah sikap, 

menyukai, lalu yakin, kemudian akhirnya membeli dan selalu ingat akan 

produk tersebut.  

Peranan promosi menurut Winardi yaitu berkomunikasi 
dengan individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi 
untuk secara langsung atau tidak langsung membantu pertukaran-
pertukaran dengan jalan mempengaruhi salah satu diantara 
audiensi tersebut (atau lebih) untuk menerima (membeli) produk 
yang dihasilkan suatu organisasi.23 

 

Sementara itu Fandy Tjiptono (dikutip dalam Prayitno, 1993, 

Hal.15) mengklasifikasikan tujuan promosi sebagai efek dari komunikasi 

sebagai berikut:  

Tujuan promosi adalah menumbuhkan persepsi pelanggan 
terhadap suatu kebutuhan (category need), memperkenalkan dan 
memberikan pemahaman tentang suatu produk kepada konsumen 
(brand awareness), mendorong pemilihan terhadap suatu produk 
(brand attitude), membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk 
(brand purchase attention) mengimbangi kelemahan unsure bauran 
pemasaran yang lain (purchase facilitation) dan menanamkan citra 
produk dan perusahaan (positioning).24 

 
Periklanan dalam arti modern, merupakan usaha untuk memberi 

informasi tentang suatu produk/jasa kepada khalayak dan merupakan 

suatu gejala masyarakat modern.25 

Gejala ini boleh dikatakan khas karena bahwa barang/jasa tidak 

dijual bersamaan dengan pemberian informasi, serta bahwa pemberian 

                                                 
22 Tjiptono, Strategi Pemasaran, Andi Offset, Yogyakarta, 1995, hal. 200 
23 Winardi, Promosi & Reklame, Mandar Maju, Bandung, 1992, hal. 104 
24 Tjiptono, Op.Cit., hal. 201 
25 Astrid Susanto, “Komunikasi Dalam Teori dan Praktek”, Binacipta, Bandung, 1989, hal. 

186. 
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informasi terjadi pada umumnya melalui media massa atau tanpa 

komunikasi tatap muka. 

Masyarakat periklanan Indonesia mendefinisikan iklan sebagai 

segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan lewat 

media, ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat.26 

Sifat iklan pada umumnya adalah: 

a) Sederhana (simplicity)  

b) Mengulang (redudancy) 

c) Kejelasan (clarity) 27 

Dengan pendekatan yang sederhana, mengulang dan kejelasan 

tadi, suatu iklan berusaha untuk mengadakan persuasi supaya orang 

membeli produk atau jasa yang dianjurkan atau ditawarkan. Tujuan 

suatu iklan bukan sekedar untuk sampai atau didengar atau dilihat, 

melainkan supaya orang akan bertindak. Keuntungan dari sebuah iklan 

adalah bahwa produk atau jasa yang sama dan sekaligus disampaikan 

melalui berbagai media massa dapat disampaikan kepada orang banyak. 

Pengulangan suatu iklan diperlukan karena pertama suatu iklan 

akan memungkinkan calon konsumen untuk mengadakan pilihan di 

antara produk dan jasa yang sejenis ditengah masyarakat yang penuh 

persaingan. Kedua, dengan adanya pengulangan slogan yang sama orang 

tidak akan mudah melupakan suatu informasi. Ketiga, Dengan adanya 

iklan yang berulang-ulang, terjadi hubungan keakraban dengan 

                                                 
 26 Renald Kasali, “Manajemen  Periklanan : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia”, PT. 

Utama Grafiti, Jakarta, 1995, Hal. 11. 
27 Astrid Susanto, op.cit., hal.187. 
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produsen, sekurang-kurangnya melalui nama yang dimuat dalam setiap 

iklan. Pengulangan ini akan menyebabkan berkembangnya rasa 

kepercayaan pada calon konsumen. Keempat, apabila suatu produk baru 

diluncurkan, masyarakat perlu mengetahuinya melalui iklan. 

Menurut Wright terdapat beberapa unsur iklan sebagai 

komunikasi yaitu : 

a) Informasi dan Persuasi 
Informasi dalam proses komunikasi yang diwakili oleh iklan 
menujukkan adanya garis hubungan antara 
seseorang/sekelompok orang/siapa saja yang ingin menjual 
produknya kepada seseorang/sekelompok orang atau siapa saja 
yang membutuhkan produk itu. Kunci  periklanan justru pada 
kecanggihan merumuskan informasi itu. 
b) Informasi Dikontrol 
Karena informasi mengenai suatu produk tertentu disebarluaskan  
melalui media massa dan bersifat terbuka maka sebelum 
dimasukkan ke media harus dikontrol melalui tahap-tahap dan 
cara-cara tertentu. Kontrol ini bisa meliputi isi, penggunaan 
waktu, ruang, tujuan khalayak sasaran. Semua itu harusnya 
disepakati bersama antara pengiklan dengan media yang 
dipilihnya. 
c) Teridentifikasinya Informasi 
Ini dimaksudkan bahwa kesungguhan informasi itu tidak hanya 
karena dikontrol tetapi juga harus jelas siapa yang mempunyai 
informasi tersebut, siapa sponsor yang membayar media (ruang 
dan waktu). Sponsor yang inilah yang membedakan iklan dengan 
propoganda. 
d) Media Komunikasi Massa 
Pembedaan iklan dengan teknik komunikasi pemasaran yang lain 
adalah dalam komunikasi non-personal iklan memakai media 
dengan menyewa ruang dan waktu. Disamping itu peranan iklan 
antara lain dirancang untuk memberikan saran kepada orang 
supaya mereka membeli suatu produk tertentu, membentuk 
hasrat untuk memilikinya dengan mengkonsumsinya secara 
tetap.28 
 

                                                 
 28 Ibid., hal. 18 
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Tujuan iklan adalah berusaha untuk membujuk konsumen agar 

membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Sebagai imbas suguhan 

iklan, tanpa proses pemaksaan, telah mengkondisikan konsumen untuk 

rela mengeluarkan uang hanya sekedar ingin mencoba suatu produk  

yang ditawarkan melalui iklannya di televisi atau hanya sekedar 

memenuhi tuntutan gaya hidup modern. Dari iklan-iklan televisi mereka 

bisa mengamati produk-produk yang digunakan, mereka bisa memilih 

produk-produk yang bisa mendukung penampilan mereka. 

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa promosi merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan 

keputusan membeli. Dengan adanya promosi hati para konsumen dapat 

ditentramkan, bahwa mereka sudah membeli merk produk tertentu 

dengan benar. Hal ini juga mengurangi bentuk keraguan dan juga 

memelihara merk itu atas pembeli. Disamping itu, adanya promosi bisa 

dipergunakan untuk menguatkan kesadaran bagi calon konsumen 

maupun konsumen lama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa promosi 

mempunyai fungsi yang utama yaitu komunikasi yang baik dari 

produsen ke konsumen juga sebaliknya. 

b. Harga (price) 

Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, 

maka setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 25 

Winardi mengartikan harga sebagai jumlah nilai yang dipertukarkan para 

konsumen untuk mencapai manfaat penggunaan barang atau jasa.29 

Sedangkan Tjiptono mendevinisikan bahwa harga merupakan 

satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) 

yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan 

suatu barang dan jasa.30 

Bisa disimpulkan bahwa harga (price) adalah jumlah uang yang 

harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan produk tertentu. 

Menurut sejarah, harga ditentukan oleh para pembeli dan para penjual 

yang melakukan tawar- menawar sampai akhirnya ditetapkan harga 

kesepakatan. 

Pada jaman yang modern ini harga tidak biasa lagi ditentukan 

oleh tawar-menawar lagi walaupun terkadang sistem seperti itu masih 

kita temukan pada pasar tradisional. Perusahaanlah yang menetapkan 

harga dengan mempertimbangkan berbagai hal antara lain, biaya 

produksi, promosi maupun laba perusahaan yang diinginkan. Tentu saja 

konsumen tidak dengan serta-merta menyepakati harga tersebut. Harga 

yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan untuk produknya akan sangat 

dipertimbangkan konsumen sebelum mereka membeli. Konsumen akan 

membandingkan dan memilih produk mana yang memberikan harga 

yang lebih murah dengan kualitas produk yang sama. 

Seperti yang dikatakan oleh Tjiptono, harga memiliki dua 
peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, 

                                                 
29 Winardi, Harga &Penetapan Harga., PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 2 
30 Fandy Tjiptono , Op. Cit., hal. 118 
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yaitu peranan alokasi dan peranan informasi. Peranan alokasi dari 
harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk 
memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang 
diharapkan bardasarkan kekuatan membeli. Peranan informasi dari 
harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai 
faktor-faktor produk, seperti kualitas.31 

 
Dengan demikian adanya harga dapat membantu para pembeli 

untuk memutuskan cara mengalokasikan kekuatan membelinya pada 

berbagai jenis barang dan jasa. Strategi penentuan harga (Pricing) sangat 

signifikan dalam memberikan value kepada konsumen dan 

mempengaruhi konsumen untuk membeli. Hal terpenting dalam 

keputusan Pricing adalah harus konsisten dengan strategi pemasaran 

keseluruhan. 

Tujuan penetapan harga berbeda-beda menurut faktor-faktor 

situasi yang ada dalam preferensi manajemen.ada beberapa tujuan 

penetapan harga menurut David W. Cravens: 

1. mendapatkan posisi pasar : penggunaan harga yang rendah 
untuk mendapatkan penjualan dan pangsa pasar. 

2. mencapai kinerja keuangan: harga-harga dipilih untuk 
membantu pencapaian tujuan keuangan seperti kontribusi 
laba dan arus kas. 

3. penentuan posisi produk: harga dapat digunakan untuk 
meningkatkan citra produk, mempromosikan kegunaan 
produk, menciptakan kesadaran dan tujuan penentuan posisi 
lainnya. 

4. merangsang permintaan: harga digunakan untuk mendorong 
para pembeli mencoba sebuah produk baru atau membeli 
merek yang ada selama periode-periode ketika penjualan 
sedang lesu (masa resesi). 

5. mempengaruhi persaingan.32 
 

                                                 
31 Ibid., hal. 121 
 32 David W. Cravens, Pemasaran Strategis Jilid II, Ed.IV, Erlangga, Jakarta, 1998. hal 57-

58. 
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Tindakan menaikkan atau menurunkan harga jelas akan 

mempengaruhi para pembeli, pesaing, distributor dan mungik juga 

menarik perhatian pemerintah. Konsumen tidak selalu menafsirkan 

perubahan-perubahan harga secara langsung. Pemotongan harga dapat 

ditafsirkan dari berbagai segi yaitu barang yang harganya dipotong 

mungkin sebentar lagi akan ditarik dari peredaran dan diganti dengan 

produk yang baru, kualitas barang mungkin kurang bagus sehingga tidak 

laku, atau mungkin perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. 

Di lain pihak, kenaikan harga barang yang biasanya mengurangi 

penjualan justru dapat ditafsirkan positif oleh pembeli, seperti: nilai 

barang sangat tinggi atau barang yang sangat laku keras dan mungkin 

akan sulit diperoleh sehingga lebih cepat beli lebih baik. 

 Reaksi pembeli atas perubahan harga jual juga dapat berbeda-

beda tergantung pemahaman mereka atas hubungan antara produk 

dengan jumlah seluruh pengeluaran mereka.33 Pembeli sangat peka 

terhadap harga barang-barang yang mahal dan atau sangat sering dibeli, 

sebaliknya pembeli juga bias sulit mengenali kenaikan harga barang 

sepele yang jarang dibelinya. 

c. Para Pesaing (Competitor) 

Jarang sekali suatu perusahaan hanya sendirian dalam usahanya 

melayani sekelompok konsumen. Usahanya untuk membangun sebuah 

sistem pemasaran yang efisien guna melayani pasar itu bisa saja disaingi 

oleh usaha serupa dari pihak lain. Sistem pemasaran perusahaan 

                                                 
33 Philip Kotler, Jilid II, Op.Cit.,  hal.157 
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dikelilingi dan dipengaruhi oleh sekelompok perusahaan pesaing. Para 

pesaing ini perlu diidentifikasi, dimonitor dan dikalahkan untuk 

memperoleh dan mempertahankan kesetiaan pelanggan kepada 

perusahaan yang bersangkutan.  

Pada kenyataannya mengenali pesaing merupakan hal yang krisis 

untuk perencanaan pemasaran yang efektif. Perusahaan seharusnya terus 

membandingkan produk, harga, saluran distribusi dan promosi mereka 

dengan yang dilakukan oleh perusahaan pesaing didekatnya. 

Kotler membedakan persaingan berdasarkan tingkat subtitusi 
produk dalam empat tingkat: 

1. Persaingan merek: perusahaan dapat melihat pesaingnya sebagai 
perusahaan lain yang menawarkan produk atau jasa sejenis 
kepada pelanggan dengan harga yang relatif sama. 

2. Persaingan industri: perusahaan dapat memandang pesaingnya 
dengan lebih luas sebagai semua perusahaan yang membuat 
produk atau jenis produk yang sama. 

3. Persaingan bentuk: perusahaan dapat memandang pesaingnya 
dengan lebih luas sebagai produk manufaktur perusahaan yang 
memberikan jasa yang sama. 

4. Persaingan Umum: perusahaan dapat memandang pesaingnya 
dengan lebih luas sebagai semua perusahaan yang bersaing 
untuk semua jenis konsumsi rupiah yang sama.34 

 
Dilihat dari tingkatannya, kompetitor dalam penelitian ini 

termasuk dalam persaingan merek, dimana ada beberapa merek produk 

pemutih yang beredar di pasaran seperti Olay Total White, Tje Fuk, 

Garnier dan lain sebagainya. Dalam hal ini produk-produk pesaing 

tersebut menawarkan manfaat yang hampir sama yaitu memutihkan kulit 

wajah dan menghilangkan noda hitam dan bekas jerawat dengan harga 

yang bersaing pula. 

                                                 
34 Kotler, Jilid I, Op.Cit., hal. 293 
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Memiliki kulit halus dan putih adalah impian setiap wanita, tak 

terkecuali wanita Indonesia. Menyadari keadaan itu, kepedulian para 

wanita Indonesia terhadap kesehatan kulit terlihat menonjol dan terus 

meningkat. Produk-produk perawatan kulit yang mengklaim bisa 

membuat kulit lebih halus dan putih, laris manis diserbu konsumen. 

Berbagai produk pemutih wajah dipromosikan dengan bermacam-

macam strategi pemasaran untuk mendapatkan  minat konsumen untuk 

membeli produknya. 

Dalam proses pengambilan keputusan, konsumen akan melewati 

tahapan evaluasi alternatif. Konsumen akan memproses informasi 

mengenai merek-merek yang bersaing dan kemudian membuat 

pertimbangan untuk membeli atau tidak membeli sebuah produk. Pada 

dasarnya konsumen berusaha memuaskan suatu kebutuhan. Konsumen 

akan mencari manfaat tertentu karena konsumen memandang setiap 

produk sebagai serangkaian atribut dengan kemampuan yang berbeda-

beda dalam memberikan manfaat yang dicari dan memuaskan kebutuhan 

tersebut. 

Konsumen pada pendirian (pertimbangan, preferensi) terhadap 

alternatif merek melalui suatu prosedur evaluasi. Para konsumen 

ternyata menggunakan prosedur evaluasi yang berbeda-beda untuk 

membuat suatu pilihan.35 

                                                 
35 Philip Kotler, AB. Susanto, Manajemen Pemasaran Di Indonesia : Analisis, Perencanaan, 

Implementasi, & Pengendalian, Jilid I, Erlangga, Jakarta, 2000, hal. 254 
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Dapat disimpulkan bahwa produk kompetitor adalah produk 

pesaing yang ditawarkan oleh perusahaan lain yang memiliki manfaat 

yang hampir sama dengan harga yang relatif berimbang. Produk-produk 

perawatan kecantikan dan pemutihan wajah seperti Pond’s Flawless 

White, Tje Fuk, Olay Total White, Garnier, maupun Clear and Clear ini 

akhirnya bersaing untuk memperebutkan konsumen.  

4. Proses Membeli 

Pembelian didefinisikan sebagai sebuah kegiatan untuk 

mendapatkan barang dan jasa dengan membayar sejumlah uang.36 

Kegiatan pembelian merupakan salah satu dari proses mendapatkan 

barang atau jasa, sehingga bagi pemasar hendaknya memahami proses 

pembelian itu adalah penting karena merupakan sebuah pendekatan 

penyelesaian masalah pada kegiatan manusia untuk memutuskan 

membeli suatu produk yang ditawarkan guna memenuhi kebutuhan 

serta keinginan mereka. 

Konsumen membeli barang dan jasa adalah untuk memuaskan 

berbagai keinginan dan kebutuhan. Ada berbagai macam faktor yang 

mempengaruhi mengapa seseorang membeli suatu produk tertentu 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Selain jenis produk, 

faktor budaya, faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor sosiologis dan 

faktor anthropologis juga menentukan perilaku pembelian. Termasuk 

dalam faktor psikologis ini adalah, motif, sikap, kepribadian, dan 

sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh Dharmmesta bahwa: 

                                                 
36 Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka ,Jakarta, 1989. hal. 738. 
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Sebuah alasan mengapa orang membeli produk tertentu 
(product buying motive) atau membeli pada penjual tertentu 
(patronage motive), merupakan faktor yang penting bagi perusahaan 
dalam menentukan program promosi yang efektif, desain produk, 
harga, saluran distribusi yang efektif, dan beberapa aspek lain dari 
program pemasaran sebuah perusahaan.37 

 
Suatu perusahaan perlu mengidentifikasikan peran-peran dalam 

pembelian karena mempunyai implikasi dalam merancang produk, 

menentukan pesan-pesan, dan mengalokasikan anggaran promosi, 

sehingga dapat membentu para pemasar dalam memperjelas program 

pemasaran.  

Kita dapat membedakan lima peran yang dimainkan orang dalam 

suatu keputusan pembelian sesuai dengan yang ditulis oleh Kotler: 

1. Pencetus ide: seseorang yang pertama kali mengusulkan ide 
untuk membeli suatu produk jas tertentu. 

2. Pemberi pengaruh: seseorang yang pandangan atau 
pendapatnya mempengaruhi keputusan pembelian. 

3. Pengambil keputusan: seseorang yang memutuskan setiap 
komponen dalam keputusan pembelian, apakah membeli, apa 
yang dibeli, bagaimana membeli, atau dimana membeli. 

4. Pembeli: seseorang yang melakukan pembelian yang 
sebenarnya. 

5. Pemakai: seseorang yang mengkonsumsi atau menggunakan 
produk atau jasa tersebut.38 

 
Pengambilan keputusan konsumen bervariasi dengan jenis 

keputusan pembelian. Terdapat perbedaan yang besar antara membeli 

pasta gigi, sebuah raket, komputer pribadi dan sebuah mobil baru. 

Pembelian yang kompleks dan mahal mungkin melibatkan lebih banyak 

pertimbangan pembeli dan lebih banyak peserta. 

                                                 
37 Dharmmesta, Op.Cit., hal. 26 
38Philip Kotler, AB. Susanto, Op.cit., hal. 246 
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Keterlibatan merupakan refleksi dari motivasi yang kuat dalam 

bentuk relevansi pribadi yang sangat dirasakan dari suatu produk atau 

jasa didalam konteks tertentu. Bergantung pada hubungan yang 

dirasakan antara pengaruh yang memotivasi individu dan manfaat yang 

ditawarkan oleh objeknya. Ini merupakan kontinum yang berjajar dari 

rendah hingga tinggi. Hubungan ini menjadi diaktifkan sebagai 

keterlibatan yang dirasakan ketika karakteristik pribadi intrinsik 

(kebutuhan nilai, konsep diri) dihidupkan dengan stimulus pemasaran 

yang sesuai didalam situasi yang diberikan. 

Keterlibatan adalah pertimbangan yang sangat pribadi dan 

bervariasi dari satu orang ke orang lain. Lebih jauh, ketelibatan bervariasi 

dalam jangkauan kesementaraan dan kepermanenan.39 Orang akan 

mengharapkan secara logis, semakin besar resiko yang disadari, semakin 

besar kemungkinan keterlibatan yang tinggi. Bila resiko yang disadari 

menjadi sangat tinggi, ada motivasi entah untuk menghindari pembelian 

dan pemakaian sama sekali atau meminimkan resiko melalui pencarian 

dan tahap evaluasi alternatif didalam pemecahan masalah yang 

diperluas. Akhirnya terdapat kemungkinan yang lebih besar dari 

pemecahan masalah yang diperluas bila keterlibatan tinggi, sementara 

keterlibatan rendah menyebabkan taktik pilihan yang lebih 

disederhanakan dari pemecahan masalah yang terbatas ini diekspresikan  

dalam jumlah upaya yang dikerahkan dalam pencarian informasi dan 

evaluasi alaternatif. 
                                                 

39 Engel, James F., et. al, Op.Cit., hal. 35 
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Pembeli dengan keterlibatan tinggi adalah para konsumen yang 

mempunyai perilaku pembelian kompleks. Produk yang dibeli adalah 

suatu produk mahal, jarang dibeli, beresiko dan mempunyai ekspresi 

pribadi yang tinggi. Contohnya membeli sebuah mobil mewah. 

Sedangkan pembeli dengan keterlibatan yang rendah biasanya adalah  

konsumen yang tidak terlalu ekstensif mencari informasi mengenai 

merek, mengevaluasi karakteristiknya, dan membuat keputusan dengan 

penuh pertimbangan mengenai merek apa yang dibeli. Mereka memilih 

sebuah produk karena merek tersebut terasa akrab karena sering 

diiklankan di televisi atau media cetak. Dalam penelitian ini perilaku 

membeli Pond’s Flawless White merupakan bentuk keterlibatan rendah. 

Perilaku konsumen adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 

proses pengambilan keputusan membeli oleh seseorang. Philip Kotler 

menyebutkan bahwa ada lima tahapan yang dilalui konsumen dalam 

proses pengambilan keputusan yaitu, pengenalan masalah, mencari 

informasi, penilaian alternatif, membuat keputusan membeli dan perilaku 

setelah membeli.40 

Proses pengambilan keputusan konsumen di atas dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

  

Gambar 1. 4: Tahap Pengambilan Keputusan Pembelian.41 

                                                 
40Philip Kotler, AB. Susanto, Op.cit., hal. 251 
41 Philip Kotler, AB. Susanto, Loc.cit. 
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Proses membeli dimulai dengan pengenalan masalah atau 

kebutuhan. Disini pembeli menyadari akan adanya kebutuhan yang 

diinginkannya. Kebutuhan ini bisa muncul karena dipengaruhi oleh 

rangsangan dari dalam diri pembeli ataupun dari luar.  

Pada tahap pencarian informasi seorang konsumen akan mulai 

mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang suatu produk yang akan 

dibelinya. Sumber informasi ini bisa melalui keluarga, teman, media 

massa dan promosi yang dilakukan oleh perusahaan. 

Tahap selanjutnya yaitu  penilaian alternatif. Konsumen melihat 

suatu produk dengan karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda. 

Konsumen akan mencari alternatif-alternatif merek yang tersedia di 

pasaran kemudian memilih produk yang sesuai dengan cirri-ciri yang 

cocok bagi mereka misalnya manfaat, harga, ukuran maupun kualitasnya. 

Dalam tahap keputusan membeli, konsumen membentuk 

referensi antara merek-merek yang ada kemudian cenderung membeli 

merek yang disukainya. Terdapat dua faktor yang menjadi pengaruh 

utama dalam keputusan pembelian. Faktor pertama, adalah situasional, 

yaitu dimana pembelian yang dilakukan bersifat spontanitas. Faktor 

kedua, adalah sikap orang lain, pembelian dilakukan karena terpengaruh 

sikap pihak lain terhadap suatu produk.  

Setelah melakukan pembelian konsumen akan melakukan 

evaluasi terhadap pembelian produk yang baru saja dibelinya tadi. Akan 

muncul dua jawaban yaitu puas dan tidak puas atas produk tersebut. 
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Kepuasan konsumen adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi semua 

perusahaan. Kepuasan konsumen merupakan kekuatan dan senjata 

untuk bersaing dengan para kompetitor. Perusahaan serta pemasar harus 

memperhatikan kepuasan konsumen agar bisa tetap eksis ditengah 

persaingan.  

5. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah 

promosi, harga, dan Produk kompetitor sedangkan variabel dependen 

keputusan pembelian Pond’s Flawless White. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara faktor 

promosi, harga dan produk kompetitor (variabel independen) terhadap 

variabel dependen (keputusan pembelian Pond’s Flawless White). 

Dari uraian diatas, dapat digambarkan kerangka pemikiran 

sebagai berikut: 

Variabel   Independen    Variabel Dependen  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 : Kerangka Teoritis 
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F. Hipotesa 

Dari rumusan masalah yang diajukan oleh penulis maka hipotesa 

penulis adalah sebagai berikut :  

1. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara  Promosi, harga dan 

produk kompetitor secara bersama-sama terhadap keputusan 

pembelian Pond’s Flawless White. 

 

G. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

1. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah definisi yang dipakai oleh para peneliti 

untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial.42 

a. Promosi (promotion) semua kegiatan yang dimaksudkan untuk 

menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu produk kepada pasar 

sasaran untuk memberi informasi tentang keistimewaan, kegunaan, 

dan yang paling penting adalah tentang keberadaannya, untuk 

mengubah sikap ataupun mendorong orang untuk bertindak (dalam 

hal ini membeli)43. 

b. Harga (price) adalah jumlah nilai yang dipertukarkan para konsumen 

untuk mencapai manfaat penggunaan barang dan jasa atau jumlah 

uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan produk 

tertentu.44 

                                                 
42 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survay, LP3ES, Jakarta, 1981, 

hal. 33. 
43 Winardi, Promosi & Reklame, Op.Cit., hal. 200 
44 Winardi, Harga &Penetapan Harga,  Op.Cit., hal. 2 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 37 

c. -   Produk adalah barang atau jasa yang ditambah nilai gunanya 

dalam    proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi 

tersebut.45 

- Kompetitor adalah perusahaan atau orang yang bersaing.46 

-     Produk Kompetitor adalah Produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan lain (pesaing) yang memiliki manfaat yang hampir 

sama. Dalam hal seperti produk pemutih wajah seperti Tje Fuk, 

Olay Total White, Garnier, maupun Clear and Clear  moisturizer 

dan lain-lain. 

d. Keputusan membeli adalah keadaan dimana konsumen akan 

menetapkan maksud membeli suatu barang atau jasa atau keadaan 

dimana konsumen memperoleh alternatif yang dipilih untuk dibeli 

atau pengganti yang dapat diterima bila perlu.47 

2. Definisi Operasional 

Definisi Operasional merupakan suatu petunjuk tentang 

bagaimana suatu variabel diukur.48 

a. Variabel Independen 

i. Promosi 

Indikator yang diukur adalah: 

a) Keseringan Responden  melihat promosi. 

b) Informasi Tentang Pond’s Flawless White. 

c) Pengaruh promosi dalam tindakan responden. 

                                                 
45 Tim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 701 
46 Ibid., hal. 453 
47 Philip Kotler, AB. Susanto, Loc.cit 
48 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Op.cit., hal. 46 
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ii. Harga 

Indikator yang diukur adalah :  

a) Kesesuaian harga dengan daya beli masyarakat. 

b) Pengaruh harga dalam keputusan pembelian 

iii. Produk Kompetitor 

Indikator yang diukur adalah :  

a) Pengetahuan tentang adanya produk-produk pemutih lainnya 

di pasaran. 

b) Pengaruh adanya produk-produk kompetitor dalam 

keputusan pembelian. 

b. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keputusan 

pembelian Ponds Flawless White. Adapun indikator yang diukur 

adalah :  

a) Pembelian berdasarkan promosi 

b) Pembelian berdasarkan harga 

c) Pembelian berdasarkan adanya produk kompetitor  

Pengukuran variabel Indikator variabel-variabel dalam 

penelitian ini merupakan hal yang subjektif dalam hal ini yang diukur 

adalah sikap sehingga pengukuran hasil dilakukan dengan Skala 

Likert yang menghadapkan seorang responden dengan sebuah 

pertanyaan dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban: 
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”sangat setuju”, ”setuju”, ”ragu-ragu”, ”tidak setuju”, dan atau 

”sangat tidak setuju”.49  

Bobot penilaian Skala Likert sebagai berikut untuk setiap 

jawaban:  

a) Jawaban ”sangat setuju” diberi bobot 5 

b) Jawaban ”setuju” diberi bobot 4 

c) Jawaban ”ragu-ragu” diberi bobot 3 

d) Jawaban ”tidak setuju” diberi bobot 2 

e) Jawaban ”sangat tidak setuju” diberi bobot 1 

Kelebihan dari skala Likert ini adalah adanya keragaman skor 

karena jawaban ini diberi skor 1 sampai 5. Atribut-atribut yang 

tercermin dalam daftar pertanyaan memungkinkan konsumen 

mengekspresikan tingkat pendapatan mereka lebih mendekati pada 

kenyataan yang sebenarnya. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam tipe penelitian 

penjelasan (explanatory research), yaitu jenis penelitian yang bertujuan 

untuk mendapatkan penjelasan apakah ada hubungan yang signifikan 

antara dua variabel atau lebih.50 Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei, yaitu penelitian 

                                                 
49 Ibid. hal.111 
50 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, CV. Alfabeta, Bandung, 2001. Hal. 11 
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yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpulan data yang pokok.51 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, khususnya mahasiswi Ilmu 

Komunikasi Non Reguler. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut 

adalah pada sasaran pasarnya, mahasiswi merupakan sasaran yang 

cukup potensial. Mahasiswi diakui mempunyai status sosial yang tinggi 

yang memiliki karakteristik tersendiri dengan pengetahuan yang 

dimilikinya. Dengan predikat sebagai mahasiswi, penulis berasumsi 

bahwa mahasiswi memiliki daya pikir dan pengetahuan yang tinggi. 

Selain itu khususnya mahasiswi  ilmu komunikasi FISIP UNS tersebut 

partinya akan memberikan jawaban yang lebih objektif karena memiliki 

pengetahuan lebih dalam bidang promosi khususnya mengenai iklan dan 

komunikasi pemasaran. Dengan demikian mereka akan lebih mudah 

untuk memahami dan menjawab isi kuesioner, sehingga diharapkan 

dapat meminimalisasi potensi kesalahan. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau 

individu-individu yang karakteristiknya hendak diduga.52 Sehingga 

dalam hal ini populasi adalah mahasiswi Ilmu Komunikasi Non Reguler 

FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta yang pernah memakai Pond’s 

                                                 
51 Singarimbun, Masri, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, 1991, hal. 4. 
52 Djarwanto, Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi, Liberty, 

Yogyakarta, 2000, hal.42 
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Flawless White. Dalam penelitan ini mahasiswi  Ilmu Komunikasi non 

Reguler yang dijadikan populasi adalah mahasiswi angkatan tahun 2005 

sampai dengan tahun 2007. Menurut data yang diperoleh dari Tata Usaha 

FISIP UNS, mahasiswi Ilmu Komunikasi Non Reguler 149 orang. 

Sedangkan mahasiswi yang pernah memakai Pond’s Flawless White 

sebanyak 75 orang. Sehingga populasi penelitian ini adalah 75 orang. 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya 

hendak diselidiki.53  Sampel adalah suatu cara pengumpulan data yang 

sifatnya tidak menyeluruh, artinya tidak mencakup seluruh obyek 

penelitian akan tetapi hanya sebagian dari populasi tersebut. Teknik 

Pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling yaitu 

simple random sampling.54 Penggunaan simple random sampling ini karena 

pengambilan anggota populasi diambil secara acak tanpa memperhatikan 

strata yang ada dalam populasi yang dianggap homogen yaitu mahasiswi 

Ilmu Komunikasi non Reguler yang pernah membeli Ponds Flawless 

White.  

Adapun jumlah  sampel yang akan diambil dalam penelitian ini 

akan dihitung dengan menggunakan rumus Yamane 55, yaitu : 

12 +
=

Nd
N

n  

Dimana : 

n  =    ukuran sampel atau jumlah sampel  

                                                 
53 Ibid., hal. 43 
54 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, CV., Alfabeta, Bandung, 2005. Hal. 58 
55 Jalaludin Rakhmat, Drs., Metode Penelitian Komunikasi, PT. Remaja Rosdakarya, 

Bandung, 1999, hal. 82. 
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N  =   ukuran populasi atau jumlah populasi 

d  = presisi atau kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 

pengambilan sampel yang dapat ditolerir. 

Jumlah populasi sebanyak 75 orang, dengan derajat presisi yang 

diambil peneliti 10 persen, maka dengan rumus Yamane tersebut 

diperoleh sampel dengan perhitungan sebagai berikut: 

( )

767,69
075.1
75

1075.0
75

11.075

75
2

=

=

+
=

+
=

n

n

n

n

 

Sehingga jumlah sampel yang digunakan adalah 69,767 orang dan 

dibulatkan menjadi 70 orang untuk memudahkan dalam perhitungan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut : 

a. Data Primer: Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya.56 Dalam penelitian ini responden 

diberi daftar pernyataan untuk memakai alternatif jawaban yang sudah 

tersedia. Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bersifat tertutup, 

maksudnya alternatif jawaban atas pertanyaan tersebut telah disediakan 

                                                 
56 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Op.cit., hal. 135 
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dan responden tidak diberi kesempatan memberi jawaban lain selain 

jawaban yang telah disediakan.  

b. Data Sekunder: Studi kepustakaan 

Peneliti mendapatkan teori-teori sebagai landasan dan acuan 

dalam penelitian melalui buku-buku dan dokumen-dokumen yang ada di 

perpustakaan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. 

5. Teknik Analisis Data 

a. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara 

menginterpretasikan (membaca, menyimak, membandingkan) tabel, 

grafik, ataupun data-data yang ada kemudian melakukan uraian atau 

penjabaran dan penafsiran dengan ataupun tanpa membandingkan 

indikator-indikator untuk menarik kesimpulan.57 Dalam penelitian ini 

akan menggunakan data hasil kuesioner yang telah disebar kepada 

responden kemudian dilakukan analisis, sehingga menghasilkan suatu 

gambaran yang jelas. Setelah diperoleh gambaran tersebut kemudian 

dapat diambil kesimpulan. 

b. Analisis Kuantitatif 

Analisis Kuantitatif adalah analisis dari faktor-faktor yang dapat 

diukur dengan angka-angka. Untuk mengolah data dan perhitungan 

peneliti menggunakan alat bantu program komputer SPSS versi 13 for 

Windows. 

 
                                                 

57 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, CV., Alfabeta, Bandung, 2005. Hal 21. 
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1) Uji Validitas 

Validitas instrumen penelitian atau tingkat ketepatan 

instrumen penelitian adalah tingkat kemampuan instrumen 

penelitian untuk mengungkapkan data sesuai dengan masalah 

yang hendak diungkapkannya.58 Validitas pengukuran 

berhubungan dengan kesesuaian dan kecermatan fungsi ukur dari 

alat yang digunakan. Dengan menggunakan instrumen penelitian 

yang memiliki validitas tinggi, maka hasil penelitian akan mampu 

menjelaskan masalah penelitian sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Tinggi rendahnya validitas suatu angket dihitung 

dengan teknik korelasi Product Moment dengan rumus 59 : 

 

 

Keterangan: 

Rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

n = jumlah sampel 

X = nilai total atribut 

Y = nilai dari variabel 

Apabila r hitung lebih besar dari r tabel maka pengukuran 

tersebut adalah valid. 

 

 

                                                 
58 Ibid, Hal. 1 
59 Ibid. Hal. 213 
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2)   Uji Reabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana 

suatu alat pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan dan 

sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan 

pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama, dengan 

alat ukur yang sama.60 Hasilnya ditunjukkan oleh sebuah indeks 

yang menunjukkan seberapa jauh alat ukur dapat diandalkan. 

Untuk mengukur reliabilitas alat pengukuran yang digunakan 

adalah teknik Alpha Cronbach.  

Rumus Alpha Cronbach sebagai berikut:  

 

  

Keterangan: 

rt = Reliabilitas instrumen 

2ts  = variabel total 

2tså  = Jumlah variabel butir 

K = banyaknya butir pertanyaan atau jumlah soal 

Nilai r hasil perhitungan tersebut kemudian dibandingkan 

dengan nilai r tabel Product Moment. Indikator pengukuran 

reliabilitas terbagi dalam tingkatan reliabilitas dengan kriteria 

sebagai berikut: 

Jika alpha atau r hitung: 

1) 0,8 – 1 = reliabilitas sangat tinggi 

2) 0,6 – 0,799 = reliabilitas tinggi 

                                                 
60 Sugiyono, Loc.Cit., Hal. 1 
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3) 0,4 – 0,599 = reliabilitas rendah 

4) 0,2 – 0,399 = reliabilitas sangat rendah 

3)   Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan antara variabel dependen dan variabel independen, jika 

variabel independennya lebih dari satu buah.61 Analisis regresi 

berganda juga digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. 

Analisis didasarkan pada signifikansi koefisien regresi dari 

persamaan regresi.  

Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:: 

Y = a + b1.X1 + b2.X2 + b3.X3 

Keterangan : 

Y = Keputusan Pembelian Pond's Flawless White 

a = Nilai Konstanta 

b1 = Koefisien Regresi  Promosi 

b2 = Koefisien Regresi Harga 

b3  = Koefisien Regresi produk kompetitor 

X1 = Promosi  

X2 = Harga 

X3 = Produk kompetitor 

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian, 

                                                 
61 Singgih Santosa, Fandy Tjiptono, Riset Pemasaran: Konsep dan Aplikasinya dengan 

SPSS, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, Hal.196  
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sedangkan promosi, harga, dan produk kompetitor merupakan 

variabel independen.  

4) Uji Signifikansi Individual (Uji t) 

Uji t berfungsi untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. 62 

Dalam penelitian ini uji t digunakan untuk menguji hipotesis yaitu 

untuk mengetahui apakah masing–masing variabel independen 

(faktor promosi, harga dan produk kompetitor) secara individu 

mempengaruhi variabel dependen (keputusan pembelian Pond's 

Flawless White). Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t-

hitung dengan t-tabel.  

Rumus uji t yang digunakan adalah sebagai berikut: 

S
bt i=  

Dimana: 

bi = Koefisien regresi masing-masing variabel 

S = Deviasi standar, yang dihitung dari akar Varians (S²) 

kn
SSE

S
-

=2  

n = Jumlah Observasi 

k = jumlah parameter dalam model, termasuk intersept. 

 

 

 

                                                 
62 Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi, Erlangga, Jakarta, 2003, 

Hal.218 
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Langkah-langkah dalam pengujian adalah : 

4.a)  Menyusun formula hipotesis 

§ H0:bi=0 berarti faktor Promosi, harga dan produk 

kompetitor secara individu tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan pembelian Pond's 

Flawless White. 

§ Ha:bi¹ 0 berarti faktor Promosi, harga dan produk 

kompetitor secara individu mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian Pond's Flawless 

White. 

§ Taraf signifikasi () = 0,05 

4.b)   Kriteria pengujian 

§ H0 diterima apabila t hitung < t table atau signifikansi > 0,05. 

§ H0 ditolak apabila t hitung > t table atau signifikansi < 0,05.  

5) Uji Signifikansi Simultan (Uji  F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen.63 

Dari Uji F ini dapat diketahui apakah faktor Promosi, harga dan 

produk kompetitor secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan pembelian Pond's Flawless 

White. Rumus uji F yang digunakan adalah sebagai berikut: 

( )knSSE
kSSR

MSE
MSR

F
-

==
/

/
 

                                                 
63 Ibid., Hal. 219 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 49 

 Dimana: 

SRR = sum of squares due to regression = ( )2yYi -å
Ù

 

SEE = sum of squares error =
2

÷
ø
ö

ç
è
æ -å

Ù

ii YY  

n = jumlah observasi 

k = jumlah parameter dalam model 

MSR  = mean squares due to regression 

MSE  = mean of squares due to error 

 
Pada dasarnya nilai F diturunkan dari table ANOVA 

(Analysis of Variance). Perlu diingat bahwa TSS = SSR + SSE, 

artinya total sum of squares (TSS) bersumber dari variasi regresi 

(SSR) dan variasi kesalahan (SSE) yang dibagi dengan derajat 

kebebasannya masing-masing. 

Tabel I. 1 

ANOVA UNTUK ANALISIS REGRESI 

Sumber 
(Source) 

SS 
(Sum of Squares) 

Df 
(Degree of freedom) 

MS 
(Mean of Squares) 

Regresi 
(Regression) 

SSR k MSR = SSR/k 

Residual 
(Error) 

SSE n-k MSE = SSE/(n-k) 

Total TSS n-1  
Sumber: dikutip dalam  Kuncoro Mudrajad (2003:220) 
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Langkah-langkah dalam pengujian, adalah : 

5.a) Formula Hipotesis 

§ H0 : b1 = b2 = b3 = 0, berarti faktor Promosi, harga dan 

produk kompetitor secara bersama-sama tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian Pond's Flawless White. 

§ Ha : b1¹ b2¹ b3¹ 0, faktor Promosi, harga dan produk 

kompetitor secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan pembelian Pond's 

Flawless White. 

§ Tingkat Signifikansi () = 0,05 

5.b)  Kriteria Pengujian  

§ H0 diterima apabila  F hitung ≤ F tabel atau signifikansi > 0.05,  

§ H0 ditolak apabila  F hitung > F tabel atau signifikansi > 0.05,  

 

6) Koefisien Determinasi ( R²) 

Koefisien determinasi menunujukkan berapa besar persentase 

variasi dalam variabel dependen yuang dapat dijelaskan oleh 

variasi variabel independen secara bersama-sama.64 Tingkat 

ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien determinasi yang 

besarnya antara nol dan satu (0 ≤ R2 ≤ 1). Jika Koefisien 

determinasi mendekati satu (1), maka variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen dengan sempurna atau 

                                                 
64 Ibid,. Hal. 220 
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terdapat suatu kecocokan yang sempurna. Namun jika koefisien 

determinasi mendekati nol (0) berarti variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga model yang 

digunakan kurang tepat. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN OBJEK PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Perkembangan FISIP UNS 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret 

(FISIP UNS) berdiri pada tahun 1976, bersamaan dengan diresmikan 

berdirinya Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret yang dikukuhkan 

dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 10 Tahun 1976. FISIP UNS 

termasuk salah satu diantara sembilan Fakultas di lingkungan UNS. Pada 

saat berdiri nama FISIP UNS adalah Fakultas Sosial Politik dan memiliki 

dua jurusan, yaitu Jurusan Administrasi Negara dan Jurusan Publisistik. 

Baru pada tahun 1982, berdasarkan SK Presiden RI Nomor : 55 Tahun 

1982 tentang “Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret”, nama 

Fakultas diubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Sebelas Maret (FISIP-UNS). Kemudian berdasarkan SK 

Mendikbud RI Nomor : 017/0/1983, tertanggal 14 Maret 1983 nama 

Jurusan juga berubah, menjadi Jurusan Ilmu Administrasi dan Jurusan 

Ilmu Komunikasi. Dengan keluarnya SK Mendikbud RI Nomor : 

055/0/1983 tanggal 8 Desember 1983 tentang “Jenis dan Jumlah Jurusan 

pada Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret”, FISIP UNS 

menambah satu Jurusan baru, yaitu Jurusan Mata Kuliah Dasar Umum 

(MKDU). Jurusan ini khusus melayani Mata Kuliah Dasar Umum di 

semua Program Studi (Prodi) di lingkungan Universitas Sebelas Maret 
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dan berada di bawah tim MKDU Universitas Sebelas Maret. Berdasarkan 

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I (SK Dirjen Dikti 

Depdikbud) Nomor : 27/Dikti/Kep./1986 tanggal 29 Mei 1986, di FISIP 

UNS dibentuk Program Studi Sosiologi yang mengawali programnya 

pada semester Juli-Desember 1986. Terakhir dengan SK Dirjen Dikti 

Nomor : 66/Dikti/Kep./1998, tanggal 2 Maret 1998 Program Studi 

Sosiologi menjadi Jurusan Sosiologi yang merupakan Program Sarjana 

(S1) dan berada dibawah Dekan. Kemudian Jenis dan jumlah Prodi di 

setiap Jurusan pada Fakultas-Fakultas di lingkungan UNS juga 

ditata/dibakukan berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdikbud R.I. Nomor : 

222/Dikti/Kep./1996 tentang Program Studi pada Program Sarjana di 

Lingkungan Universitas Sebelas Maret. Prodi untuk Jurusan Ilmu 

Administrasi dan Jurusan Ilmu Komunikasi masing-masing adalah Ilmu 

Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi.  Terakhir dengan SK 

No.66/Dikti/kep.1998, tanggal 2 Maret 1998 Program Studi Sosiologi, 

menjadi Jurusan Sosiologi. Jurusan Sosiologi adalah Program Sarjana (S-

1) dan merupakan jurusan yang berada di bawah Dekan.  

Pada tahun-tahun awal berdirinya, sistem penyelenggaraan 

pendidikan di FISIP UNS adalah sistem kenaikan tingkat (5 tahun). 

Sistem ini membagi satu tahun akademik menjadi dua semester dan pada 

setiap akhir semester yang kedua (akhir tahun akademik), mahasiswa 

dievaluasi untuk menentukan apakah mahasiswa berhasil naik tingkat 
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berikutnya atau harus mengulang. Mahasiswa yang dua kali berturut-

turut tidak naik tingkat dikenai DO (Drop Out). 

Pada tahun 1979, untuk pertama kalinya di lingkungan UNS 

mulai diintroduksikan Sistem Kredit Semester. Sistem ini dituangkan 

dalam SK Rektor UNS Nomor: 073/PT40/C/79 tertanggal 2 Januari 1979 

tentang “Peraturan Sistem Kredit dan Sistem Kenaikan Tingkat Universitas 

Sebelas Maret”.  Keputusan Rektor tersebut mengatur: 

1. Peraturan Umum Sistem Kredit tahun 1979, dimana di dalamnya 

tercakup Program Pendidikan Sarjana selama 4 tahun (selama-

lamanya 3 tahun) sesudah program yang pertama. Jadi untuk 

mencapai jenjang Sarjana, sistem kredit ini memerlukan palung 

sedikit 5 tahun dan paling lama 11 tahun. 

2. Sistem Kenaikan Tingkat, dimana program pendidikannya terdiri dari 

Program Sarjana Muda selama 3 tahun dan Program Sarjana selama 2 

tahun sesudah Sarjana Muda (kecuali Fakultas Kedokteran masing-

masing 4,5 dan 2,5 tahun) 

Keputusan Rektor tersebut mengisyaratkan bahwa FISIP UNS 

perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam sistem 

pendidikannya.persiapan ke arah itu telah dituangkan dalam Buku 

Pedoman FISIP UNS Tahun 1979. kemudian dengan dikeluarkannya SK 

Mendikbud RI Nomor 0124/U/1979 tanggal 8 Juni 1979 yang 

menyangkut “Jenjang Program Pendidikan Tinggi di Lingkungan Depdikbud”, 

FISIP UNS mengambil langkah – langkah transisi mulai tahun akademik 

1979/1980 sebagai berikut: 
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1. Menetapkan Program Strata Satu (S1) berdasarkan SK mendikbud 

Nomor 0124/U/1979 bagi mahasiswa tahun akedemik 1979/1980 

yang tidak naik tingkat. Sistem ini dikenal dengan Sistem Kredit 

Strata 8 Semester. 

2. Menetapkan tetap berlakunya SK Rektor UNS Nomor: 

073/PT40/C/79 Sub tentang Sistem Kredit bagi Mahasiswa Tingkat II 

ke atas. Sistem ini dikenal dengan Sistem Kredit Non Strata 10 

Semester. 

Penetapan-penetapan tersebut di satu pihak  berarti FISIP UNS 

telah meninggalkan sistem kenaikan tingkat, dilain pihak mulai 

memasuki suatu masa transisi dualisme dalam penetapan sistem kredit, 

dengan berbagai kesulitannya. Memang tidak mudah bagi FISIP UNS 

untuk pindah dari satu sistem (Sistem Kenaikan Tingkat) ke sistem lain 

(Sistem Kredit) tanpa masa transisi yang sulit tadi. Kesulitan masih 

ditambah dengan tantangan yang harus dihadapi seperti peningkatan 

produktivitas lulusan, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga 

pengajar, penyesuaian kurikulum dan lain-lain. 

Seiring dengan berjalannya waktu, dualisme dalam system 

penelenggaraan pendidikan ini dapat diakhiri sambil senantiasa 

memantapkan diri dalam pelaksanaan Sistem Kredit seperti diatur dalam 

SK Mendikbud Nomor 0124/U/1979 dan peraturan-peraturan lain dari 

Dirjen Dikti Sehubungan dengan pelaksanaan SK Mendikbud tadi. 

Upaya-upaya pemantapan itu tercermin dengan dikeluarkannya secara 

berturut-turut: 
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1. SK Rektor UNS Nomor 150/PT40/Q/1980 tentang “Peraturan Sistem 

Ktedit untuk Program Strata Satu (S1) Universitas Negeri Surakarta 

Sebelas Maret”. 

2. SK Rektor UNS Nomor 08/PT40/I/1983, tentang “Peraturan Sistem 

Kredit Semester untuk Program Strata Satu (S1) Universitas Sebelas 

Maret”. 

3. SK Rektor UNS Nomor 03/PT40/I/1987, tentang “Peraturan Sistem 

Kredit Semester Universitas Sebelas Maret”. 

SK terakhir ini yang kemudian diperbaiki dengn SK nomor 

71/PT40.H/I/1990 tanggal 11 April 1990 yang berlaku surut mulai 

tanggal 11 November 1989 dan diperbaiki lagi dengan SK Rektor Nomor 

127/PT40.H/I/1992. 

Peningkatan daya tampung mahasiswa semakin diperluas dengan 

gedung baru, sehingga kini FISI UNS mempunyai kapasitas menerima 

lebih dari 260 mahasiswa baru per tahun. Peningkatan daya tampung ini 

juga disertai dengan penerapan kelas-kelas kecil (kelas Paralel) dalam 

Proses perkuliahan tatap muka yang pelaksanaannya dimulai semester 

Januari – Juni 1990. 

Kualitas akademikditingkatkan melalui pendidikan S2 dan S3 

baik di dalam negeri maupun di luar Negeri, serta upaya lain seperti 

kursus-kursus, penataran, pencangkokan dan lain-lain. Kini hamper 

seluruh kapasitas FISIP UNS dikerahkan guna meningkatkan mutu 

pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 
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Visi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas 

Maret adalah Memberdayakan Fakultas dan Jurusan dalam rangka 

menuju otonomi sehingga mempu meningkatkan peran FISIP sebagai 

pusat kegiatan ilmiah bagi masyarakat kampus maupun diluar kampus. 

 Sedangkan misinya adalah menyelenggarakan  pendidikan untuk 

menghasilkan lulusan yang kompeten, menyelenggarakan penelitian 

untuk mengembangakan ilmu pengetahuan, konsep-konsep dan teori-

teori keilmuan sosial dan politik yang sesuai dengan perubahan 

masyarakat baik pada tingkat global, regional, nasional maupun lokal, 

dan menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk 

menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan sosial dan politik. 

 Adapun tujuannya yaitu, melaksanakan pemberdayaan Fakultas 

dan Jurusan dalam rangka menuju otonomi, menjadikan FISIP sebagai 

pusat kegiatan ilmiah, meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa 

di bidang riset dan pengabdian, mengembangkan sistem manajemen 

internal/pengelolaan lembaga yang mampu mendukung 

terselenggaranya pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, menghasilkan lulusan yang mampu  bersaing dengan alumni 

perguruan tinggi lain, meningkatkan jumlah penerima beasiswa, serta 

memberikan peluang dan peran bagi mahasiswa dalam kegiatan 

akedemik. 

2. Susunan Organisasi FISIP UNS 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 

tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, maka organisasi Fakultas terdiri 
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dari unsur Pimpinan, Senat Fakultas, Unsur Pelaksana Akademik dan 

Unsur Pelaksana Administratif. 

a. Unsur Pimpinan 

Fakultas dipimpin oleh Dekan yang bertanggung jawab langsung 

kepada Rektor. Dekan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan 

pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga 

kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi Fakultas. 

Adapun Deken FISIP UNS dari tahun 1976 sampai sekarang 

Adalah: 

1. Drs. M. Sartono ( tahun 1976-1980) 

2. Drs. Soeharto (tahun 1981-1986) 

3. Drs. Parwoto (tahun 1986-1987) 

4. Drs. H. Zainuddin (tahun 1987-1993) 

5. Drs.Suparnadi (tahun 1993-1995) 

6. Drs.H. Zainuddin (tahun 1995-1998) 

7. Drs. Dwi Tiyanto, SU (tahun 1998-2007) 

8. Drs. Supriyadi SN, SU (tahun 2007- Sekarang) 

Dalam melakukan tugas sehari-hari, Dekan dibantu oleh tiga 

orang Pembantu Dekan, yang bertanggung jawab lengsung kepada 

Dekan. Pembantu Dekan (PD) sebagai pelaksanaan tugas sehari-hari 

Dekan terdiri atas: 

a. Pembantu Dekan Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut 

Pembantu Dekan I (PD I). PD I mempunyai mtugas membantu 
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Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat. 

b. Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum,yang 

selanjutnya disebut Pembantu Dekan II (PD II). PD II 

mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin 

pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi 

umum. 

c. Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan yang selanjutnya 

disebut Pembantu Dekan III (PD III). PD III mempunyai tugas 

membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di 

bidang pembinaan serta layanan kesejahteraan mahasiswa. 

b. Senat Fakultas 

Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di 

lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan 

kebijakan dan peraturan universitas. Senat fakultas terdiri atas Guru 

Besar, Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan, dan Wakil Dosen. Senat 

fakultas diketuai Oleh dekan yang dibantu oleh seorang Sekretaris Senat 

yang dipilih diantara anggotanya. 

Senat Fakultas mempunyai tugas pokok: 

a. Merumuskan kebijakan akademik fakultas 

b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan 

kecakapan serta kepribadian dosen 

c. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan 

penyelenggaraan fakultas 
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d. Menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas 

pelaksanaan kebijakan akademik yang ditetapkan 

sebagaimana dimaksud dalam butir pertama. 

e. Memberikan pertimbangan kepada pimpnan universitas 

(Rektor) mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat 

menjadi pimpinan fakultas (Dekan) 

c. Unsur Pelaksana Akademik 

c.1. Jurusan/Program Studi 

Tugas Jurusan / Prodi adalah melaksanakan pendidikan dan 

pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam 

sebagian atau satu cabang ilmu/teknologi atau kesenian tertentu 

dengan program pendidikan yang ada dan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 

Jurusan atau prodi mempunyai fungsi: 

a. Melakukan pendidikan dan pengajaran dalam sebagian 

atau satu cabang ilmu, teknologi atau kesenian tertentu 

bagi program pendidikan yang ada. 

b. Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan kesenian tertentu. 

c. Melakukan pengabdian kepada masyarakat. 

d. Melakukan pembinaan civitas akademika. 
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FISIP UNS saat ini terdiri dari tiga jurusan, yaitu Jurusan Ilmu 

Administrasi, Jurusan ilmu komunikasi dan Jurusan Sosiologi. 

Adapun Program Studi yang dilaksanakan meliputi:  

TABEL II. 1 

JURUSAN / PROGRAM STUDI DI FISIP UNS 

No. Jenjang Jurusan Program Studi 

1. S1 Ilmu Administrasi Ilmu Administrasi Negara 

2. S1 Ilmu Komunikasi Ilmu Komunikasi 

3. S1 Sosiologi Sosiologi 

4. D3 - Komunikasi Terapan 

Terdiri dari tiga minat utama: 

1. Penyiaran (Broadcasting) 

2. Periklanan (Advertising) 

3. Hubungan Masyarakat 

(Public Relations) 

5. D3 - Manajemen Administrasi 

6. D3 - Perpustakaan 

Sumber: Buku Panduan Akademik 2008 

c.2. Laboratorium / Studio 

Laboratorium/ Studio merupakan perangkat pelaksanaan 

pendidikan pada Jurusan dalam pendidikan akademik dana atau 

profesional. Laboratorium/studio dipimpin oleh dosen yang 

keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu 
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pengetahuan, teknologi atau kesanian tertentu dan bertanggungjawab 

kepada Ketua Jurusan. 

Sampai saat ini Laboratorium/ studio yang ada di FISIP UNS 

adalah: 

1) Laboratorium Komputer dan Pengembangan Teknologi 

Informasi dibawah Fakultas. 

2) Laboratorium Kebijakan Publik  dibawah Jurusan S1 Ilmu 

Administrasi. 

3) Laboratorium UCYD (Urban Crisis and Community 

Development) dibawah Jurusan S1 Sosiologi. 

4)  Laboratorium yang berada dibawah Jurusan S1 Ilmu 

Komunikasi, terdiri dari: Studio Audio (radio), Studio Audio 

Visual (Televisi), Laboratorium Multi Media/Grafis, 

Laboratorium Fotografi, Laboratorium Riset dan 

Pengembangan Komunikasi. 

5) Laboratorium  yang berada dibawah Program Studi D3 

Komunikasi Terapan, terdiri: Laboratorium Radio, 

Laboratorium Audio Visual, Laboratorium Desain Grafis, 

Laboratorium Fotografi, dan Laboratorium Editing. 

6) Laboratorium Perkantoran Mini (Mini Office) dibawah 

Program Studi D3 Manajemen Administrasi. 

7) Laboratorium Digital Library dibawah Program Studi D3 

Perpustakaan. 
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d. Unsur Pelaksana Administratif 

Bagian Tata Usaha adalah pembantu fakultas yang mempunyai 

tugas melaksanakan administrasi umum, perlangkapan, keuangan, 

kepegawaian, kemahasiswaan, adan pendidikan di fakultas. 

Bagian Tata usaha FISIP UNS mempunyai empat sub bagian 

yaitu: 

1. Sub Bagian Pendidikan, mempunyai Tugas: 

a. Melakukan administrasi pendidikan 

b. Melakukan administrasi penelitian 

c. Melakukan administrasi pengabdian kepada masyarakat 

2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian 

a. Melakukan administrasi keuangan 

b. Melakukan administrasi kepegawaian 

3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan, mempunyai tugas: 

a. Melakukan urusan tata usaha 

b. Melakukan urusan rumah tangga 

c. Melakukan urusan perlengkapan 

4. Sub Bagian Kemahasiswaan, mempunyai tugas: 

a. Melakukan administrasi kemahasiswaan. 

b. Melakukan administrasi alumni. 

e. Sarana Penunjang Kegiatan Akademik 

Dalam kegiatan akademik tidak hanya cukup dengan kegiatan 

peruliahan dalam ruang, atau tatap muka antara dosen dan mahasiswa 

dalam kelas. Namun dibutuhkan juga berbagai sarana penunjang untuk 
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melengkapi proses pembelajaran yang dilaksanakan terutama berkenaan 

dengan SKS yang diterapkan di FISIP. Beberapa sarana penunjang 

kegiatan akademik yag terdapat di FISIP UNS antara lain: 

1. Perpustakaan 

Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan bahan-bahan pustaka 

bagi mahasiswa, dosen dan karyawan di lingkungan FISIP pada 

Khususnya dan UNS pada umumnya. Kini perpustakaan FISIP memiliki 

koleksi buku sebanyak  12.429 eksemplar dari 4.892 judul. Selain itu, 

perpustakaan FISIP UNS juga memiliki koleksi Surat Kabar, Majalah,  

Tabloid Mingguan maupun Laporan Penelitian dan Skripsi. 

2. Organisasi Kemahasiswaan. 

Organisasi kemahasiswaan ini dibentuk untuk melaksanakan 

peningkatan kegiatan ekstrakulikuler, yaitu penalaran dan keilmuan, 

minat, bakat, kegemaran, kesejahteraan dan bakti sosial mahasiswa 

dalam kehidupan kemahasiswaan di UNS. 

 Di FISIP UNS terdapat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan 

Dewan  Mahasiswa (DEMA). DEMA merupakan kelengkapan non-

struktural pada fakultas, mempunyai tugas pokok menetapkan garis-

garis besar program, menilai pelaksanaan BEM, menampung dan 

menyalurkan aspirasi mahasiswa serta memberikan pendapat, usul dan 

saran kepada Dekan. Sedangkan BEM merupakan kelengkapan non-

struktural pada fakultas yang mempunyai tugas pokok merencanakan 

dan melaksanakan serta mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler 
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terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan garis-garis 

besar yang ditetapkan oleh DEMA. 

Disamping itu, di FISIP UNS juga terdapat Himpunan Mahasiswa 

Jurusan (HMJ) terdiri dari, Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi 

Negara (Himagara), Himpunan Mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi 

(Himakom), Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi (Himasos). 

Sedangkan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang menampung minat 

dan bakat mahasiswa  sebanyak 17 Unit antara lain: MAHAFISIPPA 

(Mahasiswa Pecinta Alam), VISI, Kine Club, Teater SOPO, FFC (Fisip 

Fotografi Club), KMF (Komunitas Musik Fisip), LKI (Lembaga Kegiatan 

Islam), UKM Olahraga, KMK (Keluarga Mahasiswa Katolik), PMK 

(Perhimpunan mahasiswa Kristen), dan lain-lain. 
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Gambar 2. 1 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN 

ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Buku Pedoman FISIP UNS 2005 
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3. Program Ilmu Komunikasi Non Reguler ( S1 Ekstensi) 

Fokus pembangunan nasional pada dekade mendatang adalah 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Usaha ini dilakukan 

terutama melalui jalur pendidikan. Jadi ada hubungan yang bersifat 

interdependensi antara pembangunan, pendidikan, dan usaha 

peningkatan sumber daya manusia. Untuk melakukan pembangunan 

diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, dan hal ini bisa 

dicapai melalui pendidikan. Sebaliknya penyelenggaraan pendidikan 

merupakan salah satu tujuan pembangunan. 

Bagi Perguruan Tinggi, salah satu tujuan penyelenggaraan 

pendidikan adalah malahirkan lulusan (Sarjana) yang diharapkan dapat 

bekerja dimasyarakat. Namun demikian ada hal-hal tertentu sehingga 

tidak semua mahasiswa di perguruan tinggi dapat menyelesaikan 

program pendidikannya hingga mencapai gelar Sarjana (S-1). Banyak 

diantara mereka yang berhenti kuliah ditengah jalan karena adanya 

beberapa kendala dan kemudian bekerja, atau memilih jenjang 

pendidikan hanya pada tingkat Sarjana Muda/Diploma III. Padahal 

tuntutan kerja disaat ini atau tuntutan karier pribadi menghendaki 

jenjang pendidikan hingga sarjana. 

Untuk mengatasi masalah ini diperlukan jenis dan bentuk 

pendidikan tinggi formal yang memungkinkan mahasiswanya dapat 

berkuliah tanpa harus meninggalkan pekerjaan atau berhenti bekerja. Hal 

ini hanya mungkin apabila program pendidikan tinggi formal itu 

diselenggarakan pada sore/malan hari, diluar jam kerja resmi. Program 
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S-1 Ekstensi FISIP UNS diadakan untuk menjawab permasalahan ini, 

walaupun pada kenyataannya mahasiswa ekstensi sebagian besar belum 

bekerja yang memang beralasan  untuk melanjutkan jenjang pendidikan 

dari Diploma III. 

Jenjang pendidikan yang direncanakan adalah sarjana (S-1), 

sedang sistem pendidikan yang akan dilakukan adalah sistem SKS 

penuh. Artinya, beban SKS mahasiswa tiap semester ditentukan oleh 

keberhasilan studi pada semester sebelumnya. Dengan sistem ini, 

dimungkinkan mahasiswa dapat menyelesaikan studinya sebelum masa 

studinya habis. Mengingat mahasiswa adalah karyawan maka sistem 

belajar mengajarnya lebih bersifat dialogis. Ceramah tetap 

diselenggarakan untuk memberikan bekal pengetahuan teoritis, tetapi 

tidak kalah penting adalah identifikasi masalah yang terjadi di dunia 

kerja untuk kemudian didiskusikan dan dikaji dengan teori agar tercapai 

rumusan pemecahan masalah. 

4. Sekilas Gambaran Tentang Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah Mahasiswi Mahasiswi 

Jurusan Ilmu Komunikasi Non Reguler (S1 ekstensi) yang tercatat masih 

aktif diambil dari mahasiswi angkatan tahun 2005 sampai dengan tahun 

2007. Jumlah mahasiswi yang masih aktif dari tahun 2005-2007 menurut 

data bagian Tata Usaha FISIP UNS mahasiswi Ilmu Komunikasi Non 

Reguler (S-1 Ekstensi) 149 orang, yang lebih rinci akan disajikan dalam 

tabel sebagai berikut: 
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TABEL II. 2 

DATA JUMLAH MAHASISWI ILMU KOMUNIKASI NON REGULER  

FISIP UNS Tahun 2005-2007 

Tahun Angkatan  S-1 Ekstensi                
Komunikasi 

2005 11 

2006 58 

2007 80 

Jumlah 149 

Sumber: Data Tata Usaha FISIP UNS per Desember 2008 

Mahasiswi Ilmu Komunikasi non reguler dalam menjalankan 

aktifitas sebagai mahasiswa sangat berbeda dengan mahasiwa jurusan 

lain. Salah satunya adalah masalah penampilan.  Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi pada umumnya dituntut untuk berpenampilan menarik, 

bersih dan cantik. Hal ini disebabkan  mahasiswa Ilmu Komunikasi 

dididik sebagai publik figur kelak akan berhadapan langsung dengan 

masyarakat luas. Bahkan dalam salah satu mata kuliah Etiket dan 

Pengembangan Kepribadian, mahasiswi dituntut untuk berdandan 

cantik, modis dan bergaya demi berhadapan dengan dunia kerja yang 

nyata. Apalagi, latar belakang sebagian mahasiswi yang selain kuliah 

mereka juga telah bekerja baik di instansi, lembaga maupun perusahaan 

bonafid yang menuntut penampilan fisik yang menarik. Bertolak dari hal 

tersebut, mahasiswi Ilmu Komunikasi menjadi lebih perhatian terhadap 

penampilan terutama penampilan fisik, dalam hal ini bagaimana gaya 

berpakaian, kecantikan kulit maupun wajah.  
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Melihat hal tersebut patut dikedepankan bahwa responden dalam 

penelitian ini memiliki latar belakang budaya, pergaulan dan adat istiadat 

yang berbeda. Selain itu, mahasiswa memiliki tolok ukur berpikir kritis 

dalam menghadapi suatu fenomena sosial. Sebagai insan yang 

berintelektual tinggi, mahasiswa akan menyeleksi produk-produk yang 

ditawarkan oleh berbagai iklan dan tidak serta-merta memilih sebuah 

produk tanpa berbagai pertimbangan yang matang. Mereka akan 

memilih produk yang cocok dengan pertimbangan antara lain bagaimana 

promosi yang dilakukan, berapa harga yang sesuai dengan uang saku 

mereka dan berbagai produk kecantikan yang ditawarkan di pasaran. 

Dengan demikian diharapkan mereka akan lebih mudah untuk 

memahami dan memberikan penilaian terhadap permasalahan yang 

diajukan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan dapat 

meminimalisasi potensi kesalahan atau error. 

 

B. Sekilas PT Unilever Dan Pond’s Flawless White 

1. Sejarah Unilever  

Di Indonesia Unilever diwakili oleh PT. Unilever Indonesia Tbk. PT 

Unilever Indonesia Tbk (perusahaan) didirikan pada 5 Desember 1933 

sebagai Zeepfabrieken N.V. Lever dengan akta No. 33 yang dibuat oleh 

Tn.A.H. van Ophuijsen, notaris di Batavia. Akta ini disetujui oleh Gubernur 

Jenderal van Negerlandsch-Indie dengan surat No. 14 pada tanggal 16 

Desember 1933, terdaftar di Raad van Justitie di Batavia dengan No. 302 pada 
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tanggal 22 Desember 1933 dan diumumkan dalam Javasche Courant pada 

tanggal 9 Januari 1934 Tambahan No. 3. Dengan akta No. 171 yang dibuat 

oleh notaris Ny. Kartini Mulyadi tertanggal 22 Juli 1980, nama perusahaan 

diubah menjadi PT Unilever Indonesia. Dengan akta no. 92 yang dibuat oleh 

notaris Tn. Mudofir Hadi, S.H. tertanggal 30 Juni 1997, nama perusahaan 

diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Akta ini  disetujui oleh Menteri 

Kehakiman dengan keputusan No. C2-1.049HT.01.04TH.98 tertanggal 23 

Februari 1998 dan diumumkan di Berita Negara No. 2620 tanggal 15 Mei 1998 

Tambahan No. 39.  

Perusahaan mendaftarkan 15% dari sahamnya di Bursa Efek Jakarta 

dan Bursa Efek Surabaya setelah memperoleh persetujuan dari Ketua Badan 

Pelaksana Pasar Modal (Bapepam) No. SI-009/PM/E/1981 pada tanggal 16 

November 1981. Pada Rapat Umum Tahunan perusahaan pada tanggal 24 

Juni 2003, para pemegang saham menyepakati pemecahan saham, dengan 

mengurangi nilai nominal saham dari Rp 100 per saham menjadi Rp 10 per 

saham. Perubahan ini dibuat di hadapan notaris dengan akta No. 46 yang 

dibuat oleh notaris Singgih Susilo, S.H. tertanggal 10 Juli 2003 dan disetujui 

oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan 

keputusan No. C-17533 HT.01.04-TH.2003. 

Sebagaimana disetujui dalam Rapat Umum Tahunan Perusahaan 

pada tanggal 13 Juni, 2000, yang dituangkan dalam akta notaris No. 82 yang 

dibuat oleh notaris Singgih Susilo, S.H. tertanggal 14 Juni 2000, perusahaan 

juga bertindak sebagai distributor utama dan memberi jasa-jasa penelitian 
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pemasaran. Akta ini disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-

undangan (dahulu Menteri Kehakiman) Republik Indonesia dengan 

keputusan No. C-18482HT.01.04-TH.2000 

Pada tanggal 22 November 2000, perusahaan mengadakan 

perjanjian dengan PT Anugrah Indah Pelangi, untuk mendirikan perusahaan 

baru yakni PT Anugrah Lever (PT AL) yang bergerak di bidang pembuatan, 

pengembangan, pemasaran dan penjualan kecap, saus cabe dan saus-saus 

lain dengan merk dagang Bango, Parkiet dan Sakura dan merk-merk lain atas 

dasar lisensi perusahaan kepada PT Al. 

Pada tanggal 3 Juli 2002, perusahaan mengadakan perjanjian 

dengan Texchem Resources Berhad, untuk mendirikan perusahaan baru 

yakni PT Technopia Lever yang bergerak di bidang distribusi, ekspor dan 

impor barang-barang dengan menggunakan merk dagang Domestos Nomos. 

Pada tanggal 7 November 2003, Texchem Resources Berhad mengadakan 

perjanjian jual beli saham dengan Technopia Singapore Pte. Ltd, yang dalam 

perjanjian tersebut Texchem Resources Berhad sepakat untuk menjual 

sahamnya di PT Technopia Lever kepada Technopia Singapore Pte. Ltd. 

Dalam Rapat Umum Luar Biasa perusahaan pada tanggal 8 

Desember 2003, perusahaan menerima persetujuan dari pemegang saham 

minoritasnya untuk mengakuisisi saham PT Knorr Indonesia (PT KI) dari 

Unilever Overseas Holdings Limited (pihak terkait). Akuisisi ini berlaku 

pada tanggal penandatanganan perjanjian jual beli saham antara perusahaan 
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dan Unilever Overseas Holdings Limited pada tanggal 21 Januari 2004. Pada 

tanggal 30 Juli 2004, perusahaan digabung dengan PT KI. Penggabungan 

tersebut dilakukan dengan menggunakan metoda yang sama dengan metoda 

pengelompokan saham (pooling of interest). Perusahaan merupakan 

perusahaan yang menerima penggabungan dan setelah penggabungan 

tersebut PT KI tidak lagi menjadi badan hukum yang terpisah. 

Penggabungan ini sesuai dengan persetujuan Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (BKPM) dalam suratnya No. 740/III/PMA/2004 tertanggal 9 Juli 2004. 

Pada tahun 2007, PT Unilever Indonesia Tbk. (Unilever) telah 

menandatangani perjanjian bersyarat dengan PT Ultrajaya Milk Industry & 

Trading Company Tbk (Ultra) sehubungan dengan pengambilalihan industri 

minuman sari buah melalui pengalihan merek “Buavita” dan “Gogo” dari 

Ultra ke Unilever. Perjanjian telah terpenuhi dan Unilever dan Ultra telah 

menyelesaikan transaksi pada bulan Januari 2008. 

Perusahaan bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, 

margarin, minyak sayur dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, 

makanan dan minuman dari teh dan produk-produk kosmetik. Di bawah ini 

adalah kronologi perkembangan Unilever: 

1920-1930  Import oleh van den Bergh, Jurgen and Brothers 

1933          Pabrik sabun – Zeepfabrieken NV Lever – Angke, Jakarta 

1936          Produksi margarin dan minyak oleh Pabrik van den Bergh NV – 

Angke, Jakarta 
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1941          Pabrik komestik – Colibri NV, Surabaya 

1942-1946    Kendali oleh unilever dihentikan  (Perang Dunia II) 

1965-1966    Di bawah kendali pemerintah 

1967         Kendali usaha kembali ke Unilever berdasarkan undang-undang 

penanaman modal asing 

1981          Go public dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta 

1982          Pembangunan pabrik Ellida Gibbs di Rungkut, Surabaya 

1988          Pemindahan Pabrik Sabun Mandi dari Colibri ke Pabrik Rungkut, 

Surabaya 

1990          Terjun di bisnis teh 

1992          Membuka pabrik es krim 

1995          Pembangunan pabrik deterjen dan makanan di Cikarang, Bekasi 

1996-1998    Penggabungan instalasi produksi – Cikarang, Rungkut 

1999          Deterjen Cair NSD – Cikarang 

2000          Terjun ke bisnis kecap 

2001          Membuka pabrik teh – Cikarang 

2002          Membuka pusat distribusi sentral Jakarta 

2003          Terjun ke bisnis obat nyamuk bakar 

2004          Terjun ke bisnis makanan ringan 

2005          Membuka pabrik sampo cair – Cikarang 
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2008 Terjun ke bisnis minuman sari buah 

Strategi utama yang diterapkan di Unilever adalah berfokus pada 

penelitian dan pengembangan produk-produknya ke seluruh dunia. Visi 

Unilever adalah melayani para konsumen dengan cara yang unik dan efektif, 

sedangkan misi dari Unilever adalah memenuhi kebutuhan konsumen 

dengan memperhatikan dan merespon aspirasi atau keinginan dari 

konsumen  agar dapat memenuhi segala keinginan konsumen, serta bersaing 

dengan produk-produk lainnya.  

Misi korporasi Unilever adalah untuk meningkatkan vitalitas hidup. 

Hal ini menunjukkan bagaimana perusahaan benar-benar memahami 

pelanggan abad 21 dan kehidupan mereka. Adapun Misi Unilever Indonesia 

adalah sebagai berikut: 

1. Menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi 

kebutuhan dan aspirasi konsumen 

2. Menjadi rekan yang utama bagi pelanggan, konsumen dan komunitas. 

3. Menghilangkan kegiatan yang tak bernilai tambah dari segala proses. 

4. Menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang 

tinggi. 

5. Bertujuan meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan 

memberikan imbalan di atas rata-rata karyawan dan pemegang saham. 

6. Mendapatkan kehormatan karena integritas tinggi, peduli kepada 

masyarakat dan lingkungan hidup. 
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2. Pond’s Flawless White 

Krim Pond’s ditemukan di Amerika Serikat sebagai obat oleh 

ilmuan Theron T. Pond pada tahun 1846. Pond mengambil sari pati teh 

penyembuh dari witch hazel, dan mendapati bahwa sari pati tersebut dapat 

menyembuhkan goresan kecil dan penyakit lain. Tidak lama kemudian 

produk tersebut dikenal dengan nama Pond’s Extract. 

Menjelang 1910, Pond’s menjadi merek terkenal di antara merek-

merek lain di Amerika. Mengkhususkan diri pada krim pembersih Pond’s, 

perusahaan Pond’s memulai kampanye niaga yang kemudian menjadi 

terkenal karena banyak kaum selebritis yang terlibat di dalamnya. “Pond’s 

Healing” berada di belakang “Pond’s Vanishing Cream, karena “Pond’s Healing” 

dan “Pond’s Cold Cream” dicetak dalam ukuran kecil di bawah iklan niaga 

“Pond’s Vanishing Cream.” 

Menjelang 1914, kata-kata “Pond’s Healing” dicabut dari iklan 

tersebut, dan perusahaan Pond’s mulai mengiklankan “Pond’s Vanishing 

Cream” dan “Pond’s Cold Cream” secara bersama-sama, memastikan untuk 

menjelaskan maksud berbeda masing-masing krim di iklan baru tersebut. 

Satu baris iklan berbunyi: “Setiap kulit normal membutuhkan dua krim ini”. 

Akibatnya, “Pond’s Vanishing Cream” mengalami peningkatan penjualan 

sebesar 60% selama tahun 1915, sedangkan “Pond’s Cold Cream” 27%.  

Untuk menarik kaum muda yang menjadi sasaran pasar produk 

pembersih, Pond's mulai melakukan aktivasi Beautylogy ini pada awal tahun 
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2007. Tujuan utama aktivasi ini adalah menyampaikan pesan yang mendidik 

dan membuat kampanye yang menyenangkan untuk kelompok sasaran 

kaum muda Indonesia sambil membangun pesan inti Pond’s “satu solusi 

untuk memecahkan 5 masalah anda”. Dalam aktivasi acara dari satu tempat ke 

tempat lain Pond's juga memperkenalkan Bunga Citra Lestari sebagai Duta 

Mereknya, sosok sempurna untuk mewakili kalangan wanita remaja dewasa 

ini.  

Pond's memahami bahwa wanita selalu merasa berkepentingan 

dengan kulit yang indah. Sebagai perusahaan terkemuka dan terbesar dalam 

bidang produk perawatan wajah, Pond's selalu berkomitmen untuk 

menghadirkan solusi kecantikan secara menyeluruh yang dapat membuat 

kulit wanita lebih indah dari yang pernah ia harapkan. Pond's dibedakan 

dalam 3 kategori produk, yaitu: 

a. Pengendalian Minyak. 

Solusi Pengendalian Minyak Pond’s dengan Vitamin B3nya, bahan 

pengurang minyak, triclosan dan tabir surya membantu mengurangi dan 

mengendalikan kelebihan minyak pada kulit anda. Produk ini juga 

membantu untuk menghidupkan kembali sel-sel mati dan mencegah 

timbulnya jerawat sehingga anda dapat tampil segar setiap hari. 

b. Pemutih Kulit 

Produk Pemutih Kulit Pond’s bukan hanya sekedar menjadikan kulit 

wanita menjadi putih, namun juga membuat kulit berkilau cerah. Pond’s 

White Beauty memiliki vitamin B3, B6, E dan C sebagai penghilang racun, 
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yang menetralisir noda-noda penyebab flek hitam yang terdapat di dalam 

lingkungan dan mengurangi penumpukan zat melanin, sehingga 

membuat kulit menjadi halus, bersih dan cerah.  

c. Penghambat Penuaan Dini 

Produk Pond's Anti Penuaan Dini (Anti Aging) sebagai produk masstige 

pertama memperkenalkan CLA sebagai bahan utama untuk menghambat 

masalah penuaan dini. Dengan menggunakan produk tersebut, wanita 

dapat terbantu mengembalikan serta meningkatkan kelembaban kulit 

dari lapisan paling luar sampai lapisan paling dalam untuk 

menghaluskan kulit, mengurangi kepudaran warna kulit, sebagai tanda-

tanda penuaan dan mengurangi garis hitam di bawah lingkar bola, 

kantung mata dan penonjolan hanya dalam waktu dua minggu. 

Produk terbaru dari Pond’s adalah Prond’s Flawless White yang 

merupakan produk pemutih wajah dengan kandungan dan bahan alaminya 

yang dapat memutihkan kulit dalam 7 hari saja. Pond’s Flawless White ini 

memiliki teknologi terbaru dalam hal pencerahan kulit, yakni VAO-B3 

complex yang merupakan formula aktif pencerah kulit yang terdiri dari 

vitamin E, Allantoin Optics, dan vitamin B3. Teknologi vitamin B3 yang 

disebut terakhir dikembangkan oleh Pond’s Institute untuk memutihkan 

kulit, mengontrol dan memperbaiki pigmentasi kulit yang diakibatkan oleh 

melanin yang terdapat di dalam kulit, sehingga memberikan kulit putih dan 

bercahaya.Pond's Flawless White meyakini dan menghargai keinginan setiap 

perempuan Indonesia untuk mempercantik diri dengan kulit yang senantiasa 

sehat dan tampak lebih putih. Namun tidak hanya penampilan dari luar saja, 
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tetapi juga dapat membantu dalam menumbuhkan perasaan cantik, bahagia 

dan nyaman pada diri setiap perempuan untuk mencintai dan dicintai, 

termasuk untuk menemukan cinta sejatinya. 
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BAB III 

PENYAJIAN DATA 

 

A. Deskripsi Variabel Independen (X) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Keputusan Pembelian Pond’s Flawless White 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian Pond’s 

Flawless White merupakan variabel independen (X) dalam penelitian ini. 

Variabel-variabel tersebut yaitu promosi,harga, dan produk kompetitor. 

Berikut adalah deskripsi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian Pond’s Flawless White bagi responden. 

1. Promosi 

Diukur dengan indikator : 

a. Frekuensi Responden  melihat promosi 

Untuk mengetahui  jawaban responden mengenai  seberapa sering 

frekuensi responden melihat promosi yang dilakukan oleh Pond’s 

Flawless White. Dalam hal ini promosi  yang dilakukan Pond’s Flawless 

White adalah iklan-iklan media massa baik itu media cetak maupun 

elektronik, maka responden diberikan pernyataan sebagai berikut : 

“Keseringan Anda melihat promosi Ponds Flawless White di media 

massa.” 

Alternatif  jawaban diberikan lima pilihan  yaitu: 

a. Sangat Sering 

b. Sering 
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c. Cukup sering 

d. Jarang 

e. Sangat jarang 

Hasil yang terkumpul sebagai berikut : 

Tabel III. 1 
Frekuensi Responden  Melihat Promosi 

 
Kategori Jumlah Persentase (%) 

Sangat Sering 5 7,14 
Sering 31 44,29 

Cukup Sering 22 31,43 
Jarang 10 14,29 

Sangat Jarang 2 2,86 
Jumlah  70 100 

Sumber : kuesioner no. 1 

Dari tabel III. 1 diketahui bahwa responden menjawab sangat 

sering sebanyak 7,14%, cukup sering sebanyak 31,43% dan sebagian besar 

responden menjawab sering yaitu sebanyak 31 responden (44,29%). Hal 

ini menunjukkan bahwa sebagian besar  mahasiswi Ilmu Komunikasi 

Non Reguler FISIP UNS mengetahui dan sering melihat adanya promosi 

yang dilakukan  Pond’s Flawless White di media massa. Promosi tersebut 

bisa di media cetak (majalah, koran) maupun di media elektronik (televisi, 

dan radio) 

b. Informasi tentang Pond’s Flawless White 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai pengaruh 

promosi  Pond’s Flawless White terhadap pengetahuan mahasiswi Ilmu 

Komunikasi Non Reguler FISIP UNS. Informasi-informasi tersebut adalah 
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iklan-iklan media massa baik itu media cetak maupun elektronik. Maka 

responden diberikan pernyataan sebagai berikut : 

b.1. Anda mengetahui informasi tentang Ponds Flawless White dari 

promosi di Media massa. 

Alternatif  jawaban diberikan lima pilihan  yaitu: 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

Hasil yang terkumpul sebagai berikut : 

Tabel III. 2 
Informasi tentang Pond’s Flawless White 

 
Kategori Jumlah Persentase (%) 

Sangat Setuju 7 10,00 
Setuju 34 48,57 
Netral  18 25,71 

Tidak Setuju 10 14,29 
Sangat Tidak Setuju 1 1,43 

Jumlah  70 100 
Sumber : kuesioner no. 2 

Dari tabel III.2 diketahui bahwa sebagian besar responden 

menjawab setuju yaitu sebanyak 34 responden (48,57%). Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar  mahasiswi Ilmu Komunikasi Non 

Reguler FISIP UNS mendapat informasi tentang Pond’s Flawless White 

dari media massa. Iklan-iklan Pond’s Flawless White yang ditayangkan di 
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televisi merupakan sumber informasi utama responden tentang Pond’s 

Flawless White.  

b.2. Anda mengetahui manfaat dan kelebihan Ponds Flawless White dari 

Promosi yang dilakukan. 

Alternatif  jawaban diberikan lima pilihan  yaitu: 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

Hasil yang terkumpul sebagai berikut : 

Tabel III. 3 
    Pengaruh Promosi terhadap Pengetahuan Responden 

 
Kategori Jumlah Persentase (%) 

Sangat Setuju 1 1,43 
Setuju 31 44,29 
Netral 20 28,15 

Tidak Setuju 16 22,86 
Sangat Tidak Setuju 2 2,86 

Jumlah  70 100 
Sumber : kuesioner no. 3 

Dari tabel III. 3 diketahui bahwa responden menjawab setuju yaitu 

sebanyak 31 responden (44,29%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar  mahasiswi Ilmu Komunikasi Non Reguler FISIP UNS menyetujui 

bahwa mereka mengetahui kelebihan dan manfaat Pond’s Flawless White 

dari promosi yang dilakukan di media massa. Meskipun ada juga 

responden yang tidak setuju sebanyak 22,86% yang mungkin mengetahui 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 84 

kelebihan dan manfaat Pond’s Flawless White karena pengaruh dari 

teman-teman dan sebagainya. 

c. Pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai pengaruh  

promosi terhadap keputusan pembelian Pond’s Flawless White pada 

mahasiswi Ilmu Komunikasi Non Reguler FISIP UNS, maka 

responden diberikan pernyataan sebagai berikut : 

“Promosi  Ponds Flawless White mempengaruhi Anda dalam 

melakukan pembelian Ponds Flawless White” 

Alternatif  jawaban diberikan lima pilihan  yaitu : 

a. Sangat terpengaruh 

b. terpengaruh  

c. Cukup terpengaruh 

d. Tidak terpengaruh 

e. Sangat Tidak terpengaruh 

Hasil yang terkumpul sebagai berikut : 

Tabel III. 4 
    Pengaruh Promosi Dalam Keputusan Pembelian 

 
Kategori Jumlah Persentase (%) 

Sangat terpengaruh 6 8,57 
terpengaruh 21 30,00 

Cukup terpengaruh 23 32,86 
Tidak terpengaruh 19 27,14 

Sangat Tidak terpengaruh 1 1,43 
Jumlah  70 100 

Sumber : kuesioner no. 4 
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Dari tabel III. 4 diatas dapat diketahui bahwa ketika 

responden diberi pernyataan “Promosi  Ponds Flawless White 

mempengaruhi Anda dalam melakukan pembelian Ponds Flawless 

White” sebanyak 6 responden (8,57%) menjawab sangat 

mempengaruhi, 21 responden (30%) menjawab mempengaruhi, dan 

23 responden (32,86%) menjawab cukup mempengaruhi. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar  mahasiswi Ilmu Komunikasi 

Non Reguler FISIP UNS terpengaruh oleh promosi dan iklan dalam 

melakukan pembelian Pond’s Flawless White. Selanjutnya sebanyak 

19 responden (27,14%) menjawab tidak mempengaruhi dan sebanyak 

1 responden  (1,43%) menjawab sangat tidak mempengaruhi. Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya promosi tidak selalu mempengaruhi 

keputusan pembelian Pond’s Flawless White. 

1.1. Penyajian Data Variabel Bebas (X1) Pengaruh Promosi Dalam  

Keputusan Pembelian Pond’s Flawless White 

Untuk mengetahui keseluruhan variabel independen (X1) 

yaitu : ”Pengaruh  promosi dalam keputusan pembelian Pond’s 

Flawless White” maka jawaban responden yang terdiri tiga kategori 

dapat diklasifikasikan. Penggolongan tersebut dengan cara 

memberi nilai atau skor pada setiap kategori dijumlahkan dan akan 

didapatkan nilai data tertinggi dan nilai data terendah. 

Nilai data tertinggi diperoleh : 22 

Nilai data terendah diperoleh :  12 
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 Setelah nilai tersebut diketahui, kemudian mencari 

nilai interval untuk menentukan jumlah kategori dan batas – 

batasnya. Nilai interval ini diperoleh dengan cara mencari jarak 

(range) dengan rumus : 

   
  Range (nilai tertinggi – nilai terendah) 
 Interval =  
    Jumlah Kategori  

 

Dengan rumus diatas nilai interval yang bergerak dari nilai 

tertinggi sampai nilai terendah didapatkan interval sebagai berikut: 

    19 – 7   12 
Interval   =           =        =   4 

3 3 

Variabel independen (X1) : “Pengaruh  Promosi dalam 

keputusan pembelian Pond’s Flawless White” dikategorikan dalam 

3 kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah.  

Setelah interval atau range diketahui maka dapat 

ditentukan 3 kategori dengan jarak/range : 4 

Kategori tinggi  : 15 – 19 

Kategori sedang  : 11 – 14  

Kategori rendah  :   7 – 10  
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Untuk hasil yang lebih jelas kita lihat tabel dibawah ini : 

Tabel III. 5 
Pengaruh  Promosi Dalam Keputusan Pembelian Pond’s 

Flawless White 
 

No Kategori  Jumlah  Persentase 
1 Tinggi  27  38,57  
2 Sedang 30 42,86 
3 Rendah 13 18,57 

                     ∑ 70 100 
    Sumber : kuesioner no. 1,2,3,4 

Pengaruh promosi dalam keputusan pembelian masuk dalam 

kategori Sedang, hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan 

pembelian, setidaknya responden bisa saja mempertimbangkan promosi 

yang dilakukan Pond’s Flawless White, media massa yang memasang 

iklan Pond’s Flawless White, dan manfaat yang ditawarkan dalam iklan 

Pond’s Flawless White. 

2. Harga 

Diukur dengan indikator : 

a. Kesesuaian harga dengan daya beli masyarakat 

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai apakah 

harga Pond’s Flawless White sesuai dengan daya beli mahasiswi 

Ilmu Komunikasi Non Reguler FISIP UNS. Untuk itu responden 

diberi pernyataan: 

a.1.  Harga Ponds Flawless White lebih murah dibanding produk 

pemutih lainnya. 

a. Sangat Murah 
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b. Murah 

c. Cukup Murah 

d. Mahal 

e. Sangat Mahal 

Dari pernyataan tersebut terkumpul jawaban sebagai 

berikut : 

Tabel III. 6 
Pendapat Responden tentang Harga Pond’s Flawless White  

 
Kategori Jumlah Persentase (%) 

Sangat Murah 1 1,43 
Murah 15 21,43 

Cukup Murah 17 24,29 
Mahal 35 50,00 

Sangat Mahal 2 2,86 
Jumlah  70 100 

Sumber : kuesioner no. 5 

Dari tabel III. 6 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 35 

responden atau 50% responden menyatakan harga Pond’s Flawless White 

mahal.Hal ini menunjukkan bahwa harga Pond’s Flawless White relatif 

mahal bagi konsumen seperti Mahasiswi Ilmu Komunikasi Non Reguler 

FISIP UNS jika dibanding dengan  harga produk pemutih wajah lain. 

a.2.  Harga Ponds Flawless White sesuai dengan kualitasnya. 

a. Sangat Sesuai  

b. Sesuai 

c. Cukup Sesuai 

d. Tidak Sesuai 

e. Sangat Tidak Sesuai 
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Dari pernyataan tersebut terkumpul jawaban sebagai berikut : 

Tabel III. 7 
Kesesuaian Harga Pond’s Flawless White dengan Kualitas 

 
Kategori Jumlah Persentase (%) 

Sangat Sesuai 5 7,14 
Sesuai 48 68,57 

Cukup Sesuai 16 22,86 
Tidak Sesuai 1 1,43 

Sangat Tidak Sesuai 0 0 
Jumlah  70 100 

Sumber : kuesioner no. 6 

Dari tabel III. 7 diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden sebanyak 48 orang atau 68,57% responden menyatakan 

harga Pond’s Flawless White sesuai dengan kualitas yang 

ditawarkan dan 5 orang atau 7,14%responden menjawab sangat 

sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas Pond’s Flawless White 

memang bagus dengan harga yang sedikit lebih mahal dari Produk 

pemutih wajah lainnya. 

a.3.   Harga Ponds Flawless White sesuai dengan daya beli Anda. 

a. Sangat sesuai 

b. Sesuai  

c. Cukup sesuai  

d. Tidak sesuai 

e. Sangat Tidak sesuai 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 90 

Dari pernyataan tersebut terkumpul jawaban sebagai 

berikut : 

      Tabel III. 8 
Kesesuaian Harga Pond’s Flawless White Dengan Daya Beli 

 
Kategori Jumlah Persentase (%) 

Sangat Sesuai 5 7,14  
Sesuai 12 17,14 

Cukup Sesuai 50 71,43 
Tidak Sesuai 3 4,29 

Sangat Tidak Sesuai 0 0 
Jumlah  70 100 

Sumber : kuesioner no. 7 

Dari tabel III. 8 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 50 

responden atau 71,55% responden menyatakan harga Pond’s Flawless 

White sesuai dengan daya beli mereka. Walaupun mereka 

menyatakan harga Pond’s Flawless White lebih mahal dari harga 

produk pemutih wajah lain, namun harga Pond’s Flawless White 

tersebut masih terjangkau oleh responden. 

b. Pengaruh Harga Dalam Keputusan Pembelian 

Untuk mengetahui jawaban responden apakah harga Pond’s 

Flawless White mempengaruhi responden dalam melakukan 

pembelian Produk pemutih wajah. Pernyataan yang diajukan adalah: 

b.1.  Setiap kenaikan Harga mempengaruhi Anda dalam 

keputusan pembelian Ponds Flawless White. 

a. Sangat terpengaruh 

b. terpengaruh  

c. Cukup terpengaruh 
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d. Tidak terpengaruh 

e. Sangat Tidak terpengaruh 

Dari pernyataan tersebut terkumpul jawaban sebagai 

berikut : 

      Tabel III. 9 
Pengaruh Kenaikan Harga Dalam Keputusan Pembelian 

 
Kategori Jumlah Persentase (%) 

Sangat terpengaruh 17 24,29 
terpengaruh 25 35,71 

Cukup terpengaruh 3 4,29 
Tidak terpengaruh 25 35,71  

Sangat Tidak terpengaruh 0 0 
Jumlah  70 100 

Sumber: kuesioner no. 8 

Pada tabel III. 9 menunjukkan bahwa  24,29%  responden 

sangat terpengaruh dan 35,71% responden terpengaruh pada 

kenaikan harga Pond’s Flawless White dalam  keputusan pembelian 

produk pemutih wajah. Walaupun demikian, masih ada 35,71% 

responden juga yang tidak terpengaruh walaupun harga Pond’s 

Flawless White mengalami kenaikan. Sehingga dapat disimpulkan 

setiap kenaikan harga tidak akan terlalu berpengaruh selama itu 

masih dalam jangkauan daya beli konsumen. 

b.2.  Harga Ponds Flawless White mempengaruhi anda dalam 

melakukan pembelian produk pemutih wajah.” 

Alternatif  jawaban diberikan lima pilihan : 

a. Sangat terpengaruh 

b. Terpengaruh 
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c. Cukup terpengaruh 

d. Tidak terpengaruh 

e. Sangat Tidak terpengaruh 

Dari pernyataan tersebut terkumpul jawaban sebagai berikut: 

Tabel III. 10 
Pengaruh Harga Dalam Keputusan Pembelian 
 

Kategori Jumlah Persentase (%) 
Sangat terpengaruh 17 24,29  

Terpengaruh 26 37,14 
Cukup terpengaruh 6 8,57 
Tidak terpengaruh 20 28,57 

Sangat Tidak terpengaruh 1 1,43 
Jumlah  70 100 

Sumber: kuesioner no. 9 

Pada tabel III. 10 menunjukkan bahwa  43 orang atau 61,43%  

responden terpengaruh harga Pond’s Flawless White dalam  

keputusan pembelian produk pemutih wajah. Hal ini terlihat dari 

responden yang menjawab sangat terpengaruh dan terpengaruh. 

Responden menyatakan harga produk pemutih lain yang memiliki 

kualitas sama dengan Pond’s Flawless White dengan harga lebih 

murah. Walaupun begitu, responden berpendapat harga Pond’s 

Flawless White sesuai dengan kualitas yang ditawarkan.  

2.1  Penyajian Data Variabel Bebas (X2) Pengaruh Harga Dalam  Keputusan 

Pembelian Pond’s Flawless White  

Untuk mengetahui keseluruhan variabel independen (X2) 

yaitu : ”Pengaruh  harga dalam keputusan pembelian Pond’s 

Flawless White” maka jawaban responden yang terdiri tiga kategori 
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dapat diklasifikasikan. Penggolongan tersebut dengan cara 

memberi nilai atau skor pada setiap kategori dijumlahkan dan akan 

didapatkan nilai data tertinggi dan nilai data terendah. 

Nilai data tertinggi diperoleh : 22 

Nilai data terendah diperoleh : 10 

 Setelah nilai tersebut diketahui, kemudian mencari 

nilai interval untuk menentukan jumlah kategori dan batas – 

batasnya. Nilai interval ini diperoleh dengan cara mencari jarak 

(range) dengan rumus : 

   Range (nilai tertinggi – nilai terendah) 
 Interval =  
    Jumlah Kategori  

 

Variabel independen (X2) : “Pengaruh  harga dalam 

keputusan pembelian Pond’s Flawless White” dikategorikan dalam 

3 kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah.  

Dengan rumus diatas nilai interval yang bergerak dari nilai 

tertinggi sampai nilai terendah didapatkan interval sebagai berikut: 

  22 – 10   12 
Interval   =           =        =   4 

3 3 
 

Setelah interval atau range diketahui maka dapat 

ditentukan 3 kategori dengan jarak/range : 4 
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Kategori tinggi : 18 – 22  

Kategori sedang  : 14 – 17  

Kategori rendah  : 10 – 13  

Untuk hasil yang lebih jelas kita lihat tabel dibawah ini : 

Tabel III. 11 
Pengaruh  Harga Dalam Keputusan Pembelian Pond’s Flawless 

White 
 

No Kategori  Jumlah  Persentese 
1 Tinggi  28 40,00 
2 Sedang 35 50,00 
3 Rendah 7 10,00 

                     ∑ 70 100 
   Sumber : kuesioner no. 5,6,7,8,9 
 

Pengaruh harga dalam keputusan pembelian Pond’s Flawless 

White masuk dalam kategori sedang artinya responden tidak 

menganggap harga Pond’s Flawless White lebih mahal atau lebih murah 

dibandingkan harga produk pemutih wajah lain yang memiliki kualitas 

sama dengan Pond’s Flawless White. Responden beranggapan harga 

Pond’s Flawless White sesuai dengan kualitas dan daya beli mereka. 

Tentang kenaikan harga Pond’s Flawless White responden mengganggap 

Pond’s Flawless White mengalami kenaikan harga tergantung dari super 

market atau toko tempat responden membeli Pond’s Flawless White. 

3. Produk Kompetitor 

Produk Kompetitor adalah Produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan lain (pesaing) yang memiliki manfaat yang hampir sama. 

Dalam hal seperti produk pemutih wajah seperti Tje Fuk, Olay Total 
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White, Garnier, maupun Clear and Clear  moisturizer dan lain-lain. 

Diukur dengan indikator sebagai berikut: 

a. Pengetahuan tentang adanya produk-produk pemutih lainnya di 

pasaran 

Untuk mengetahui jawaban responden apakah mereka 

mengetahui adanya alternatif produk pemutih wajah lain yang ada di 

pasaran. Maka responden diberikan pernyataan : 

a.1. Anda mengetahui adanya produk pemutih kulit wajah di 

pasaran selain Ponds Flawless White (sebutkan). 

Alternatif  jawaban diberikan lima pilihan : 

a.   Menyebutkan lebih dari tiga produk  

b. Menyebutkan tiga produk  

c.   Menyebutkan dua produk  

d. Menyebutkan satu produk  

e.   Tidak Tahu  

Hasil yang terkumpul sebagai berikut : 

Tabel III. 12 
Pengetahuan Tentang Produk Pemutih Lain Di Pasar 

 
Kategori Jumlah Persentase (%) 

Menyebut >3 produk 11 15,71  
Menyebut 3 produk 31 44,29 
Menyebut 2 produk 26 37,14 
Menyebut 1 produk 2 2,86 

Tidak tahu 0 0 
Jumlah  70 100 

Sumber : kuesioner no. 10 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 96 

Dari tabel III. 12 diketahui bahwa responden mengetahui 

adanya produk pemutih wajah selain Pond’s Flawless White di 

pasaran. Hal ini terbukti dari sebanyak 11 orang atau 15,71% 

menyebutkan lebih dari tiga produk pemutih, sebanyak 31 orang atau 

44,29% Responden menyebutkan tiga produk pemutih, sebanyak 26 

orang atau 37,14% Responden menyebutkan dua produk pemutih dan 

sebanyak 2 orang atau 2,86% Responden menyebutkan satu produk 

pemutih yang ada di pasaran.  

a.2. Anda mempertimbangkan kelebihan dan manfaat yang ditawarkan 

produk pemutih lainnya dalam memilih produk pemutih wajah. 

Alternatif  jawaban diberikan lima pilihan : 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral  

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

Hasil yang terkumpul sebagai berikut : 

Tabel III. 13 
Pertimbangan Manfaat dan Kelebihan Produk Lain dalam 

Memilih Produk Pemutih Wajah 
 

Kategori Jumlah Persentase (%) 
Sangat Setuju 6 8,57 

Setuju 19 27,14 
Netral 31 44,29 

Tidak Setuju 12 17,14 
Sangat Tidak Setuju 2 2,86 

Jumlah  70 100 
Sumber : kuesioner no. 11 
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Dari tabel III. 13 diketahui bahwa sebagian besar responden 

menjawab netral yaitu sebanyak 31 responden (44,29%). Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar  mahasiswi FISIP UNS 

melakukan pembelian Pond’s Flawless White tidak terlalu 

mempertimbangkan manfaat dan kelebihan produk lain. Responden 

menganggap asalkan cocok, mereka akan memilih produk tersebut. 

b. Pengaruh adanya produk-produk kompetitor dalam keputusan 

pembelian 

Untuk mengetahui jawaban responden tentang pengaruh 

adanya produk-produk kompetitor dalam keputusan pembelian. 

Maka responden diberikan pernyataan : 

b.1. Anda mempercayai pilihan merk produk pemutih Anda 

berdasarkan pengalaman (pernah mencoba beberapa Produk di 

pasaran). 

Alternatif  jawaban diberikan lima pilihan : 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 
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Hasil yang terkumpul sebagai berikut: 

Tabel III. 14 
Pilihan Merek Berdasarkan Pengalaman 

 
Kategori Jumlah Persentase (%) 

Sangat Setuju 3 4,29 
Setuju 28 40,00 
Netral 25 35,71 

Tidak Setuju 13 18,57 
Sangat Tidak Setuju 1 1,43 

Jumlah  70 100 
Sumber : kuesioner no. 12 

Dari tabel III. 14 diketahui bahwa responden yang menjawab 

setuju sebanyak 28 responden (40%) dan sebanyak 25 responden 

(35,71%) menjawab netral. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar mahasiswi FISIP UNS melakukan pembelian Pond’s 

Flawless White berdasarkan pengalaman mencoba berbagai 

merek produk pemutih wajah di pasaran. Hanya sebanyak 14 

responden (20%) yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak 

setuju melakukan pembelian Pond’s Flawless White berdasarkan 

pengalaman. 

b.2. Adanya beberapa merek Pemutih wajah di pasaran 

mempengaruhi Anda dalam keputusan pembelian. 

Alternatif  jawaban diberikan lima pilihan : 

a. Sangat Terpengaruh 

b. Terpengaruh  

c. Cukup Terpengaruh  

d. Tidak Terpengaruh 
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e. Sangat Tidak Terpengaruh  

Hasil yang terkumpul sebagai berikut: 

 
Tabel III. 15 

Pengaruh Alternatif Merek dalam Keputusan Pembelian 
 

Kategori Jumlah Persentase (%) 
Sangat Terpengaruh 11 15,71 

Terpengaruh 30 42,86 
Cukup Terpengaruh 16 22,86 
Tidak Terpengaruh 13 18,57 

Sangat Tidak Terpengaruh  0 0 
Jumlah  70 100 

Sumber : kuesioner no. 13 

Dari tabel III. 15 diketahui bahwa sebagian besar responden 

menjawab sangat terpengaruh dan terpengaruh yaitu sebanyak 41 

responden (58,57%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar  

Mahasiswi FISIP UNS terpengaruh dengan adanya merek lain di 

pasaran dalam memutuskan pembelian produk pemutih wajah.  

 

3. 1 Penyajian Data Variabel Bebas (X3) Pengaruh Produk Kompetitor 

Dalam  Keputusan Pembelian Pond’s Flawless White 

Untuk mengetahui keseluruhan variabel independen (X3) 

yaitu : ”Pengaruh  produk kompetitor dalam keputusan pembelian 

Pond’s Flawless White” maka jawaban responden yang terdiri tiga 

kategori dapat diklasifikasikan. Penggolongan tersebut dengan cara 

memberi nilai atau skor pada setiap kategori dijumlahkan dan akan 

didapatkan nilai data tertinggi dan nilai data terendah. 
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Nilai data tertinggi diperoleh : 20 

Nilai data terendah diperoleh :  9 

 Setelah nilai tersebut diketahui, kemudian mencari 

nilai interval untuk menentukan jumlah kategori dan batas – 

batasnya. Nilai interval ini diperoleh dengan cara mencari jarak 

(range) dengan rumus : 

   Range (nilai tertinggi – nilai terendah) 
 Interval =  
    Jumlah Kategori  

 

Variabel independen (X3) : ”Pengaruh  produk kompetitor 

dalam keputusan pembelian Pond’s Flawless White”  dikategorikan 

dalam 3 kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah.  

Dengan rumus diatas nilai interval yang bergerak dari nilai 

tertinggi sampai nilai terendah didapatkan interval sebagai berikut: 

  20 – 9    11 
Interval   =           =        =   3,67 dibulatkan jadi 4 

3 3 

Setelah interval atau range diketahui maka dapat 

ditentukan 3 kategori dengan jarak/range : 4 

Kategori tinggi  : 17 – 20 

Kategori sedang  : 13 – 16 

Kategori rendah  :   9 – 12  

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 101 

Untuk hasil yang lebih jelas kita lihat tabel dibawah ini : 

Tabel III. 16 
Pengaruh  Produk Kompetitor  Dalam Keputusan Pembelian  

Pond’s Flawless White 
No Kategori  Jumlah  Persentese 
1 Tinggi  6 8,57  
2 Sedang 47 67,14 
3 Rendah 17 24,29 

                     ∑ 70 100 
    Sumber : kuesioner no. 10,11,12,13. 

Pengaruh Produk Kompetitor dalam keputusan pembelian 

masuk dalam kategori sedang, hal ini menunjukkan bahwa dalam 

melakukan pembelian kadang-kadang responden mempertimbangkan 

adanya alternatif merek lain di pasaran. Hal ini bisa terjadi karena 

konsumen juga masih mempertimbangkan kualitas dan manfaat yang 

ditawarkan oleh produk lain. 

 

B. Deskripsi Variabel Dependen (Y) Keputusan Pembelian Pond’s Flawless 

White 

Keputusan pembelian adalah keadaan dimana konsumen akan 

menetapkan maksud membeli suatu barang atau jasa. Setelah melalui 

berbagai tahapan dan pertimbangan, pada tahap ini konsumen membentuk 

pilihan mereka diantara beberapa merk yang tergabung  dalam perangkat 

pilihan. Pertimbangan-pertimbangan konsumen tersebut diantaranya faktor 

promosi, harga, dan adanya produk kompetitor di pasaran. Konsumen akan 

menetapkan maksud membeli dan cenderung untuk membeli merk yang 

disukainya. Secara operasional penelitian adalah mencari hubungan antara 
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pengaruh promosi, harga, dan produk kompetitor. Berikut ini deskripsi 

tentang keputusan pembelian yang  dilihat dari indikator yaitu : 

1. Keputusan Pembelian Dengan Pertimbangan adanya Promosi 

Untuk mengetahui jawaban responden tentang keputusan 

pembelian Pond’s Flawless White dengan mempertimbangkan promosi,  

Maka responden diberikan pernyataan : 

a) Anda memutuskan membeli Ponds Flawless White karena 

promosinya mendorong Anda untuk mencobanya. 

Alternatif jawaban diberikan lima pilihan : 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

Hasil yang terkumpul sebagai berikut : 

      Tabel III. 17 
Keputusan Pembelian Dengan Pertimbangan Promosi 
 

Kategori Jumlah Persentase (%) 
Sangat Setuju 10 14,29 

Setuju 27 38,57 
Netral 12 17,14 

Tidak Setuju 18 25,71 
Sangat Tidak Setuju 3 4,29 

Jumlah  70 100 
Sumber : kuesioner no. 14  

 Dari tabel III. 17 diketahui bahwa sebagian responden 

menjawab setuju yaitu sebanyak 27 responden (38,57%). Hal ini 
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menunjukkan bahwa sebagian besar  mahasiswi FISIP UNS 

mempertimbangkan promosi dalam keputusan pembelian Pond’s 

Flawless White. Me skipun ada sebagian responden sebanyak 18 

orang atau 25,71% menjawab tidak setuju, yang artinya bahwa 

tidak selalu adanya promosi mendorong responden untuk 

memutuskan membeli. 

b) Anda memutuskan membeli Pond’s Flawless White karena 

kebutuhan Anda akan produk pemutih. 

Alternatif jawaban diberikan lima pilihan : 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

Hasil yang terkumpul sebagai berikut : 

Tabel III. 18 
Keputusan Pembelian Karena Kebutuhan 

 
Kategori Jumlah Persentase (%) 

Sangat Setuju 11 15,71 
Setuju 29 41,43 
Netral 17 24,29 

Tidak Setuju 13 18,57 
Sangat Tidak Setuju 0 0 

Jumlah  70 100 
Sumber : kuesioner no. 15  

Dari tabel III. 18 diketahui bahwa sebagian besar responden 

menjawab sangat setuju dan setuju yaitu sebanyak 40 responden 
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(57,14%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar  mahasiswi FISIP 

UNS melakukan pembelian Pond’s Flawless White karena kebutuhan 

akan produk pemutih wajah untuk mempercantik diri. 

c) Anda memutuskan membeli Pond’s Flawless White karena manfaat 

yang ditawarkan. 

Alternatif jawaban diberikan lima pilihan : 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

Hasil yang terkumpul sebagai berikut : 

Tabel III. 19 
Keputusan Pembelian Karena Manfaat 

 
Kategori Jumlah Persentase (%) 

Sangat Setuju 9 12,86 
Setuju 28 40,00 
Netral 16 22,86 

Tidak Setuju 13 18,57 
Sangat Tidak Setuju 4 5,71 

Jumlah  70 100 
Sumber : kuesioner no. 16  

Dari tabel III. 19 diketahui bahwa sebagian besar responden 

menjawab setuju yaitu sebanyak 28 responden (40%). Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar  mahasiswi FISIP UNS melakukan 

pembelian Pond’s Flawless White karena manfaat yang ditawarkan 

melalui promosi di media massa. 
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2. Keputusan Pembelian Dengan Pertimbangan Harga 

Untuk mengetahui jawaban responden tentang keputusan 

pembelian dengan mempertimbangkan harga Pond’s Flawless White.  

Maka responden diberikan pernyataan : 

“Anda memutuskan membeli Pond’s Flawless White karena harga yang 

terjangkau.” 

Alternatif jawaban diberikan lima pilihan : 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

Hasil yang terkumpul sebagai berikut : 

Tabel III. 20 
  Keputusan Pembelian Dengan Pertimbangan Harga 

 
Kategori Jumlah Persentase (%) 

Sangat Setuju 8 11,43 
Setuju 31 44,29 
Netral 7 10,00 

Tidak Setuju 22 31,43 
Sangat Tidak Setuju 2 2,86 

Jumlah  70 100 
Sumber : kuesioner no. 17 

Dari tabel III. 20 diketahui bahwa sebagian besar responden menjawab 

setuju yaitu sebanyak 31 responden (44,29%). Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar  mahasiswi FISIP UNS mempertimbangkan harga 

Pond’s Flawless White dalam keputusan pembelian Pond’s Flawless 

White. 
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3. Keputusan Pembelian Dengan Pertimbangan Produk Kompetitor 

Untuk mengetahui jawaban responden tentang keputusan 

pembelian Pond’s Flawless White dengan mempertimbangkan  adanya 

produk kompetitor,  Maka responden diberikan pernyataan : 

a) Anda memutuskan membeli Ponds Flawless White setelah 

membandingkan berbagai produk pemutih yang ada di pasaran. 

Alternatif jawaban diberikan lima pilihan : 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

Hasil yang terkumpul sebagai berikut : 

Tabel III. 21 
Keputusan Pembelian Setelah Membandingkan Alternatif 

Produk 
Kategori Jumlah Persentase (%) 

Sangat Setuju 10 14,29 
Setuju 36 51,43 
Netral 6 8,57 

Tidak Setuju 16 22,86 
Sangat Tidak Setuju 2 2,86 

Jumlah  70 100 

Sumber : kuesioner no. 19 

Dari tabel III. 21 diketahui bahwa sebagian besar responden 

menjawab setuju yaitu sebanyak 36 responden (51,43%). Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar  mahasiswi FISIP UNS 

membandingkan berbagai alternatif merek lain dalam memutuskan 

pembelian Pond’s Flawless White. 
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b) Anda memutuskan membeli Pond’s Flawless White walaupun 

ditawarkan produk pemutih lain. 

Alternatif jawaban diberikan lima pilihan : 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

Hasil yang terkumpul sebagai berikut : 

      Tabel III. 22 
Keputusan Pembelian Walaupun Ditawarkan Produk 
Lain 

Kategori Jumlah Persentase (%) 
Sangat Setuju 1 1,43 

Setuju 15 21,43 
Netral 27 38,57 

Tidak Setuju 26 37,14 
Sangat Tidak Setuju 1 1,43 

Jumlah  70 100 

Sumber : kuesioner no. 20  

Dari tabel III. 22 diketahui bahwa sebanyak 15 responden 

(21,43%) menjawab setuju, sebanyak 27 responden (38,57%) 

menjawab netral dan sebanyak 26 responden (37,14%) menjawab 

tidak setuju. Hal ini menunjukan bahwa responden bisa saja tetap 

memutuskan untuk membeli Pond’s Flawless White walaupun 

ditawarkan produk pemutih lainnya. Di lain pihak responden 

akan mempertimbangkan produk pemutih wajah lainnya jika 
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memang kualitas, manfaat maupun harga lebih bagus 

dibandingkan dengan Pond’s Flawless White. 

B.1 Penyajian Data Variabel Dependen (Y) Keputusan Pembelian Pond’s 

Flawless White 

Untuk mengetahui keseluruhan variabel dependen (Y) 

yaitu : ”Keputusan Pembelian Pond’s Flawless White” maka 

jawaban responden yang terdiri tiga kategori dapat 

diklasifikasikan. Penggolongan tersebut dengan cara memberi nilai 

atau skor pada setiap kategori dijumlahkan dan akan didapatkan 

nilai data tertinggi dan nilai data terendah. 

Nilai data tertinggi diperoleh : 33 

Nilai data terendah diperoleh :  15 

 Setelah nilai tersebut diketahui, kemudian mencari 

nilai interval untuk menentukan jumlah kategori dan batas – 

batasnya. Nilai interval ini diperoleh dengan cara mencari jarak 

(range) dengan rumus : 

   Range (nilai tertinggi – nilai terendah) 
 Interval =  
    Jumlah Kategori  

 

Variabel independen (Y) : “Keputusan Pembelian Pond’s 

Flawless White” dikategorikan dalam 3 kategori yaitu tinggi, 

sedang, dan rendah.  
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Dengan rumus diatas nilai interval yang bergerak dari nilai 

tertinggi sampai nilai terendah didapatkan interval sebagai berikut: 

  33 - 15   18 
Interval   =           =        =   6 

3 3 

Setelah interval atau range diketahui maka dapat 

ditentukan 3 kategori dengan jarak/range : 6 

Kategori tinggi  : 27 – 33 

Kategori sedang  : 21 – 26  

Kategori rendah  : 15 – 20  

Untuk hasil yang lebih jelas kita lihat tabel dibawah ini : 

Tabel III. 23 
Keputusan Pembelian Pond’s Flawless White 

 
No Kategori Jumlah Persentese 
1 Tinggi  14  20,00 
2 Sedang 41 58,57 
3 Rendah 15 21,43 

∑ 70 100 
    Sumber : kuesioner no. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

Keputusan pembelian Pond’s Flawless White yang dipengaruhi 

pertimbangan faktor promosi, harga dan produk kompetitor masuk 

dalam kategori sedang. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan sebagian 

besar responden dipengaruhi oleh faktor promosi kemudian berturut-

turut harga, dan terakhir produk kompetitor. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Uji Validitas 

Penyebaran kuesioner yang diberikan kepada responden yaitu 70 

orang mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi Non Reguler FISIP UNS, 

bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dari responden. Dari 20 

pernyataan yang diajukan kemudian dilakukan uji validitas terhadap item 

pernyataan. 

Validitas alat ukur diuji dengan menggunakan pendekatan internal 

konsistensi yaitu dengan menguji korelasi antara skor item dengan skor total 

test. Dalam hal ini koefisisen korelasi tinggi menunjukkan kesesuaian antara 

fungsi item dengan alat ukur secara keseluruhan. 

Teknik yang digunakan untuk mengukur adalah Korelasi Product 

Moment, dengan cara mengkorelasikan antara skor masing-masing 

pertanyaan dengan skor total. Taraf signifikansi yang dipilih adalah α = 0,05 

dengan angka r tabel sebesar 0,235. Untuk mengetahui apakah masing-

masing pertanyaan valid, maka r hitung harus lebih besar dari r tabel.  Tabel 

dan hasil uji validitas dapat dilihat dalam lampiran.  

Hasil uji validitas dari item-item pertanyaan baik dari faktor-faktor 

pengaruh keputusan pembelian Pond’s Flawless White (Promosi, Harga dan 

Produk kompetitor) maupun keputusan pembelian dapat dilihat dalam tabel 

sebagai berikut: 
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Tabel IV. 1 
Tabel  Hasil Uji Validitas 

 
Pertanyaan Nilai r hitung Nilai r tabel Keterangan 

P1 0,747 0,235 Valid 
P2 0,730 0,235 Valid 
P3 0,672 0,235 Valid 
P4 0,776 0,235 Valid 
H1 0,401 0,235 Valid 
H2 0,556 0,235 Valid 
H3 0,552 0,235 Valid 
H4 0,664 0,235 Valid 
H5 0,761 0,235 Valid 

PK1 0,749 0,235 Valid 
PK2 0,608 0,235 Valid 
PK3 0,681 0,235 Valid 
PK4 0,757 0,235 Valid 
KP1 0,732 0,235 Valid 
KP2 0,395 0,235 Valid 
KP3 0,642 0,235 Valid 
KP4 0,598 0,235 Valid 
KP5 0,925 0,235 Valid 
KP6 0,892 0,235 Valid 
KP7 0,918 0,235 Valid 

Sumber : data primer diolah 2009 

Dari tabel hasil uji validitas di atas untuk promosi (4 item 

pertanyaan), komponen harga (5 item pertanyaan), dan komponen produk 

kompetitor (4 item pertanyaan) dinyatakan valid sebab 13 item pertanyaan 

tersebut memiliki r hitung lebih tinggi dari r tabel.  Untuk variabel 

keputusan pembelian yang terdiri atas 7 item pertanyaan juga dinyatakan 

valid, sebab r hitungnya lebih besar dari r tabel. 

B. Uji Reabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan dan sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih 
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terhadap gejala yang sama, dengan alat ukur yang sama. Hasilnya 

ditunjukkan oleh sebuah indeks yang menunjukkan seberapa jauh alat ukur 

dapat diandalkan. Untuk mengukur reliabilitas alat pengukuran yang 

digunakan adalah teknik Alpha Cronbach. 

Nilai alpha (r) dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu: 

1. 0,8 – 1,000 = reliabilitas sangat tinggi 

2. 0,6 – 0,799 = reliabilitas tinggi 

3. 0,4 – 0,599 = reliabilitas rendah 

4. 0,2 – 0,399 = reliabilitas sangat rendah 

Hasil perhitungan dapat dilihat dalam lampiran dan dijelaskan 

sebagai berikut: 

Tabel IV. 2 

Tabel  Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Nilai Uji Reliabilitas Keterangan  
Promosi  0,794 Realibel  
Harga 0,614 Realibel 

Produk Kompetitor 0,605 Realibel 
Keputusan Pembelian 0,616 Realibel 
Sumber : data primer diolah, 2009 

Dari tabel IV. 2 di atas dapat disimpulkan bahwa alat ukur/ 

kuesioner dalam penelitian ini yang meliputi pengukuran terhadap promosi, 

harga, produk kompetitor dan keputusan pembelian dapat dipercaya atau 

dapat diandalkan untuk penelitian ini. 

 

C. Analisis Regresi Linier Ganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh promosi, harga 

dan produk kompetitor terhadap keputusan pembelian Pond’s Flawless 
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White. Dengan menggunakan Program komputer SPSS 13 for Windows 

didapatkan perhitungan sebagai berikut: 

Tabel IV. 3 
Hasil Output Pengolahan Data dengan SPSS 

Coefficientsa

1,239 3,659 ,339 ,736

,483 ,134 ,355 3,606 ,001 ,979 1,021

,416 ,152 ,270 2,745 ,008 ,980 1,020

,633 ,173 ,357 3,663 ,000 ,996 1,004

(Constant)

Promosi

Harga

Produk
Kompetitor

Model
1

B
Std.
Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.
Tolera

nce VIF

Collinearity
Statistics

Dependent Variable: Keputusan Pembeliana. 
 

Sumber : data primer diolah, 2009 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel IV. 3 di atas maka 

dapat diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut:  

Y =  1,239+ 0,483X1 + 0,416 X2 + 0,633X3 

Persamaan regresi tersebut dapat diartikan sebagai beruikut:  

a. Untuk a = 1,239 artinya konstanta positif, yaitu menunjukkan bahwa 

walaupun tidak ada nilai dari X1, X2, X3 atau jika tidak ada faktor-

faktor promosi, harga, dan produk kompetitor, konsumen akan tetap 

melakukan pembelian Pond’s Flawless White. Artinya jika variabel 

promosi, harga, dan produk kompetitor sama dengan nol maka 

besarnya Y (keputusan pembelian) sama dengan konstantanya yaitu 

1,239. 

b. Nilai koefisien regresi variabel promosi (b1 = 0,483) yang bertanda 

positif menunjukkan bahwa promosi memiliki pengaruh yang positif 

terhadap keputusan pembelian Pond’s Flawless White, dengan asumsi 
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variabel harga dan produk kompetitor tetap. Ini berarti bahwa jika 

promosi semakin gencar dilakukan maka niat konsumen untuk 

melakukan pembelian akan meningkat. 

c. Nilai koefisien regresi variabel harga (b2 =0,416) yang bertanda positif 

menunjukkan bahwa harga memiliki pengaruh yang positif terhadap 

keputusan pembelian Pond’s Flawless White, dengan asumsi variabel 

promosi dan produk kompetitor tetap. Ini berarti bahwa jika harga 

semakin murah maka niat konsumen untuk melakukan pembelian 

akan meningkat juga. 

d. Nilai koefisien regresi variabel produk kompetitor (b3 = 0,633) yang 

bertanda positif menunjukkan bahwa produk kompetitor memiliki 

pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian Pond’s Flawless 

White, dengan asumsi variabel promosi dan harga tetap. Ini berarti 

bahwa semakin sedikit adanya produk kompetitor (alternatif produk 

lain) maka akan meningkatkan keputusan pembelian Pond’s Flawless 

White. 

Dari persamaan regresi di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel 

produk kompetitor yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

Pond’s Flawless White. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi 

variabel produk kompetitor yang paling besar yaitu sebesar 0,633. 

 

D.  Uji Signfikansi Individual (Uji Statistik  t) 

Digunakan untuk menguji secara individual apakah variabel 

promosi, harga, dan produk kompetitor mempunyai pengaruh yang 
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signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Adapun pengujian 

terhadap pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen dapat dilakukan dengan menggunakan uji t dan penyajiannya 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengujian terhadap variabel Promosi 

1. Formula hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

Ho:  b1= 0  (tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

promosi dengan keputusan pembelian Pond’s Flawless 

White pada Mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Non 

Reguler FISIP UNS).  

Ha: b1 ≠ 0 (ada pengaruh yang signifikan antara variabel promosi 

dengan keputusan pembelian Pond’s Flawless White 

pada Mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Non Reguler 

FISIP UNS). 

2. Dipilih Level of Significan (α/2) = 0,05 

n = 70 

k = 3 

ttabel = t (α/2 ; n-k-1) 

ttabel = t (0,025 ; 70-3-1) 

ttabel =  2,00 
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3. Kriteria pengujian 

Ho diterima apabila -2,00 ≤ t hitung ≤ 2,00 

Ho ditolak apabila thitung > 2,00 atau thitung < -2,00 

4. Menentukan thitung  

Dari hasil perhitungan menggunakan program SPSS dapat diperoleh 

hasil bahwa besarnya thitung  adalah 3,606. Hal ini berarti bahwa nilai 

thitung  lebih besar daripada nilai t tabel. 

5. Kesimpulan: menolak atau menerima Ho 

Pada taraf signifikasi 0,05 diperoleh hasil t hitung sebesar 3,606> t tabel 

2,00 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya bahwa variabel 

independen X1 (Promosi) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian Pond’s Flawless White (Y). 

b. Pengujian terhadap variabel Harga 

1. Formula hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

Ho:  b2= 0  (tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel harga 

dengan keputusan pembelian Pond’s Flawless White 

pada Mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Non Reguler 

FISIP UNS).  

Ha: b2 ≠ 0 (ada pengaruh yang signifikan antara variabel harga 

dengan keputusan pembelian Pond’s Flawless White 

pada Mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Non Reguler 

FISIP UNS). 

2. Dipilih Level of  Significan (α/2) = 0,05 

n = 70 
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k =3 

ttabel = t (α/2 ; n-k-1) 

ttabel = t (0,025 ; 70-3-1) 

ttabel = 2,00 

3. riteria pengujian 

Ho diterima apabila 12,00 ≤ t hitung ≤ 2,00 

Ho ditolak apabila thitung > 2,00 atau thitung < -2,00 

4.  Menentukan thitung  

Dari hasil perhitungan yang diolah dengan program SPSS dapat 

diperoleh hasil bahwa besarnya thitung  adalah 2,745. Hal ini berarti 

bahwa nilai thitung  lebih besar daripada nilai t tabel. 

 

5.  Kesimpulan: menolak atau menerima Ho 

Pada taraf signifikasi 0,05 diperoleh hasil t hitung sebesar 2,745 > t tabel 

2,00 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya bahwa variabel 

independen X2 (harga) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian Pond’s Flawless White (Y). 

c. Pengujian terhadap Variabel Produk Kompetitor 

1. Formula hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

Ho:  b3 = 0  (tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

pengeluaran dengan keputusan pembelian Pond’s 

Flawless White pada Mahasiswi Jurusan Ilmu 

Komunikasi Non Reguler FISIP UNS).  
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Ha: b3 ≠ 0 (ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

pengeluaran dengan keputusan pembelian Pond’s 

Flawless White pada Mahasiswi Jurusan Ilmu 

Komunikasi Non Reguler FISIP UNS). 

2. Dipilih Level of  Significan (α/2) = 0,05 

n = 70 

k = 3 

ttabel = t (α/2 ; n-k-1) 

ttabel = t (0,025 ; 70-3-1) 

ttabel = 2,00 

 

3. Kriteria pengujian 

Ho diterima apabila -2,00 ≤ t hitung ≤ 2,00 

Ho ditolak apabila thitung > 2,00 atau thitung < -2,00 

4. Menentukan thitung  

Dari hasil perhitungan menggunakan program SPSS dapat diperoleh 

hasil bahwa besarnya thitung  adalah 3,663. Hal ini berarti bahwa nilai 

thitung  lebih besar daripada nilai t tabel. 

5. Kesimpulan: menolak atau menerima Ho 

Pada taraf signifikasi 0,05 diperoleh hasil t hitung sebesar 3,663 > t tabel 

2,00 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya bahwa variabel 

independen X3 (Produk Kompetitor) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian Pond’s Flawless White (Y). 

E.  Uji Signifikansi Simultan (Uji StasistikF) 
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Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen. Dari uji-F dapat 

diketahui apakah promosi, harga, dan produk kompetitor secara bersamaan 

mempengaruhi keputusan pembelian Pond’s Flawless White pada 

Mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Non Reguler FISIP UNS. Uji F 

dilakukan dengan cara membandingkan nilai Fhitung dengan nilai Ftabel.  

Hasil perhitungan dengan program komputer SPSS versi 13 for 

Windows dapat dilihat sebagai berikut: 

 
Untuk melakukan uji F maka dilakukan proses pengujian sebagai 

berikut: 

1. Formula hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

Ho:  b1= b2 = b3 = 0   

Artinya variabel promosi, harga, dan produk kompetitor secara 

bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian Pond’s Flawless White. 

Ha:    b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0  

Artinya variabel promosi, harga, dan produk kompetitor secara 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian Pond’s Flawless White. 

2. Dipilih Level of Significan (α) = 0,05 

n = 70 

k = 3 
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Ftabel = F (α; (k-1), (n-k)) 

Ftabel = F (0,05; (2),(67)) 

Ftabel = 2,75 

3. Kriteria pengujian 

 

Ho diterima apabila Fhitung ≤ Ftabel (2,75) 

Ho ditolak apabila Fhitung > Ftabel  (2,75) 

4. Menentukan Fhitung  

Dari hasil perhitungan SPSS diperoleh hasil bahwa besarnya Fhitung  

adalah 13,172. dengan membandingkan dengan F tabel yaitu sebasar 2,75 

hal ini berarti bahwa nilai Fhitung (13,172) lebih besar daripada nilai F tabel 

(2,75). 

5. Kesimpulan: menolak atau menerima Ho 

Oleh karena nilai Fhitung (13,172) lebih besar daripada nilai Ftabel (2,75) 

maka Ho ditolak dan menerima Ha. Artinya variabel promosi, harga, dan 

produk kompetitor secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian Pond’s Flawless White. 

 

 

 

F.  Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi menunjukkan berapa besar persentase variasi 

dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel 

independen. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi 
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majemuk (R2) yang besarnya antara 0 sampai 1 atau 0 ≤ R2 ≤ 1. Jika R2 

mendekati 1, ini menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel terikat sehingga model yang digunakan 

dapat dikatakan baik. Sedangkan bila nilai R2 mendekati 0, berarti bahwa 

variabel bebas sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel terikat 

sehingga model yang digunakan kurang tepat.  

 
Berdasarkan Tabel IV.5 di atas maka dapat diketahui hasil 

perhitungan untuk nilai R2 dalam regresi berganda diperoleh angka 

koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,375. Angka ini menunjukkan bahwa 

37,5% variasi variabel keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variasi 

variabel independen (promosi, harga, dan produk kompetitor) sedangkan 

sisanya 62,5% tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen penelitian ini. 

Dengan kata lain, pengaruh promosi, harga, dan produk kompetitor 

terhadap keputusan pembelian konsumen adalah sebesar 37,5% dan faktor-

faktor lain yang tidak dijelaskan (diteliti) dalam penelitian ini 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen sebesar 62,5%. 

 
G. Interpretasi Hasil 

1. Dari hasil uji t terhadap variabel produk kompetitor, diperoleh nilai thitung 

sebesar 3,663 sedangkan besarnya ttabel adalah 2,00. Jadi thitung lebih besar 

dari ttabel yaitu 3,663 > 2,00; maka Ho ditolak yang berarti variabel 

produk kompetitor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian pada tingkat signifikansi 0,05. Dengan nilai thitung 

sebesar 3,663 variabel produk kompetitor merupakan atribut yang 
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paling dominan mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan 

pembelian Pond’s Flawless White. Dalam melakukan pembelian Pond’s 

Flawless White konsumen mempertimbangkan adanya produk 

kompetior atau alternatif produk pemutih wajah lain yang beredar di 

pasaran. Konsumen juga mempertimbangkan manfaat dan kualitas 

produk lain, jika memang lebih bagus hal itu akan sangat 

mempengaruhi keputusannya dalam membeli Pond’s Flawless White. 

2. Dari hasil uji t terhadap variabel promosi, diperoleh nilai thitung sebesar 

3,606 sedangkan besarnya ttabel adalah 2,00. Jadi thitung lebih besar dari 

ttabel yaitu 3,606 > 2,00; maka Ho ditolak yang berarti variabel promosi 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian 

pada tingkat signifikansi 0,05. Dengan nilai thitung sebesar 3,606 variabel 

promosi merupakan atribut dominan kedua yang mempengaruhi 

konsumen dalam melakukan keputusan pembelian Pond’s Flawless 

White. Dalam melakukan pembelian Pond’s Flawless White konsumen 

mempertimbangkan frekuensi konsumen melihat promosi yang 

dilakukan Pond’s Flawless White, dan informasi yang diperoleh dari 

promosi Pond’s Flawless White di media massa.  

3. Dari hasil uji t terhadap variabel harga, diperoleh nilai thitung sebesar 2,745 

sedangkan besarnya ttabel adalah 2,00. Jadi thitung lebih besar dari ttabel 

yaitu 2,745 > 2,00; maka Ho ditolak yang berarti variabel harga 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian 

pada tingkat signifikansi 0,05. Dengan nilai thitung sebesar 2,745 hal ini 

juga berarti variabel harga merupakan faktor dominan ketiga 
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mempengaruhi keputusan pembelian Pond’s Flawless White 

dikarenakan dalam memutuskan untuk melakukan pembelian Pond’s 

Flawless White konsumen mempertimbangkan kesesuian harga dengan 

kualitas, perbandingan harga dengan produk lain, daya beli konsumen 

itu sendiri dalam keputusan pembelian Pond’s Flawless White. 

4. Berdasarkan hasil uji F yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 

besarnya nilai Fhitung faktor promosi, harga dan produk kompetitor  lebih 

besar dibanding F tabel. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa promosi, 

harga dan produk kompetitor  secara bersama-sama berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan pembelian Pond’s Flawless White. 

 

 

 

BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, hipotesis dan hasil analisis 

data mengenai pengaruh promosi, harga dan produk kompetitor 

terhadap keputusan pembelian Pond’s Flawless White, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa nilai F hitung sebesar  13,172 > 

Ftabel sebesar 2,75 maka berarti Ho ditolak dan Ha diterima pada tingkat 
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signifikansi 0,05. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

secara bersama-sama antara variabel independen (promosi, harga, dan 

produk kompetitor)  terhadap variabel keputusan pembelian. Dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan secara bersama-sama antara variabel promosi, harga, dan 

produk kompetitor terhadap keputusan pembelian Pond’s Flawless White 

diterima dan terbukti. 

2. Berdasarkan dari hasil uji t yang dilakukan diperoleh hasil bahwa 

besarnya thitung masing-masing variabel adalah variabel Promosi sebesar 

3,306, variabel harga sebesar 2,745 dan variabel produk kompetitor 

sebesar 3,663 pada tingkat signifikansi 0,05. dengan melihat thitung dari 

masing-masing variabel maka variabel produk kompetitor mempunyai 

nilai thitung paling besar diantara variabel independen yang lain yaitu 

sebesar 3,663. Hal ini menunjukkan bahwa produk kompetitor 

merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi keputusan 

pembelian, dibandingkan dengan variabel lainya. 

 

B. Saran   

Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

mengemukakan beberapa saran yang bekaitan dengan penelitian kali ini. 

Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Sesuai dengan hasil analisis data dapat diketahui bahwa produk 

kompetitor merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi 
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keputusan pembelian Pond’s Flawless White. Hal ini menunjukkan 

bahwa konsumen sangat peka terhadap adanya alternatif produk 

pemutih wajah lain di pasaran.mereka mungkin akan memilih produk 

lain jika ternyata produk tersebut lebih bagus kualitas dan manfaatnya 

dibanding dengan Pond’s Flawless White. Untuk itu hendaknya 

produsen dalam hal ini PT. Unilever mempertahankan kualitas Pond’s 

Flawless White yang sudah ada, bila perlu lebih ditingkatkan lagi 

kualitas dan manfaatnya sehingga konsumen tidak beralih ke Produk 

pemutih wajah lainnya. 

2. Promosi merupakan faktor terbesar kedua yang mempengaruhi 

keputusan pembelian Pond’s Flawless White. Membuat inovasi baru 

dalam promosi dengan membuatnya dalam mini drama (iklan 

bersambung) sepertinya memang menjadikan iklan Pond’s Flawless 

White menjadi menarik dan berbeda dari iklan produk lain. Jadi 

sebaiknya Pond’s Flawless White terus berusaha untuk meningkatkan 

promosi sehingga menjadi promosi yang lebih menarik  dan mudah 

dipahami, selain itu juga Pond’s Flawless White sebaiknya 

meningkatkan frekuensi promosi mengingat Pond’s Flawless White 

jarang melakukan promosi seperti undian-undian berhadiah dan 

konsumen hanya disuguhi iklan-iklan di televisi. 

3. Sesuai hasil analisis dapat diketahui bahwa harga merupakan variabel 

yang memiliki pengaruh terkecil terhadap keputusan pembelian Pond’s 

Flawless White. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen tidak terlalu 
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mempertimbangkan harga Pond’s Flawless White dalam melakukan 

pembelian. Bagi konsumen asalkan kualitasnya sesuai, harga tidak 

terlalu diperhitungkan,selain itu harga Pond’s Flawless White saat ini 

sudah sesuai dengan daya beli konsumen. Untuk itu Pond’s Flawless 

White hendaknya berusaha mempertahankan harga Pond’s Flawless 

White yang sekarang ini atau jika memungkinkan harga Pond’s Flawless 

White diturunkan. Dan seandainya Pond’s Flawless White menaikkan 

harga maka harus memperhatikan apakah harga yang baru tersebut 

masih terjangkau bagi konsumen, masih bisa menunjukkan kualitas yang 

lebih baik dibandingkan produk lain yang sejenis dan sesuai dengan 

kualitas dari Pond’s Flawless White. 

4. Dilihat dari adjusted R square sebesar 0,375 yang artinya bahwa 

faktor promosi, harga dan produk kompetitor mempunyai 

pengaruh terhadap keputusan pembelian Pond’s Flawless White 

sebesar 37,5 % sisanya sebesar 62,5% dipengaruhi faktor-faktor lain 

yang tidak diteliti. Saran yang bisa diberikan untuk Pond’s 

Flawless White sebaiknya juga memperhatikan faktor-faktor lain 

misalnya pemilihan media promosi yang tepat, brand image, brand 

loyaltas maupun brand equitas produk.  

Dalam penelitian ini, faktor yang paling dominan mempengaruhi 

keputusan pembelian adalah produk kompetitor, sehingga 

disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk lebih memfokuskan 
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penelitian mengenai adanya produk kompetitor, mungkin dengan 

menggunakan uji perbedaan atau membandingkan beberapa produk 

sejenis yang berbeda merek. 
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