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ABSTRAK 

Penelitian didasarkan pada kondisi persaingan bisnis perusahaan  kosmetik 

dari waktu ke waktu yang semakin luas, sehingga perusahaan pasar harus 

membuka setrategi baru dalam mempertahankan hingga meraih pasar yang lebih 

kuat. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini “bagaimana pengaruh 

periklanan dan promosi penjualan terhadap keputusan membeli produk wardah 

pada mahasiswi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang” ?. 

dalam penelitian ini mencoba mengetahui yang menyebabkan wardah sangat 

dicintai oleh banyak kalangan karna banyaknya yang memakai produk ini . 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel: 

periklanan (X1), Promosi Penjualan (X2), sebagai Keputusan Membeli (Y1). 

Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan menyebar kuesioner terhadap 

87 responden yang menggunakan produk Wardah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Raden Fatah Palembang dengan menggunakan metode purposive 

sampling untuk mengetahui tanggapan responden terhadap variabel yang ada. 

Kemudian dilakukan  analisis terhadap kuesioner meliputi uji validitas dan uji 

reliabilitas, analisis selanjutnya dengan metode SPSS.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Periklanan (X1), Promosi 

Penjualan (X2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 

membeli produk Wardah (Y) pada mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Raden Fatah Palembang tahun angkatan 2016. adapun variabel yang sangat 

dominan terhadap keputusan membeli produk wardah adalah Periklanan, dimana 

diperoleh nilai Beta sebesar 0,896 yang artinya variabel Periklanan memiliki 

pengaruh sebesar 8,96 % terhadap keputusan membeli produk wardah pada 

Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnsi Islam UIN Raden Fatah Palembang. 

 

Kata Kunci: Periklanan , Promosi Penjualan dan Keputusan Membeli 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan  RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.  

A. Konsonan Tunggal   

Huruf Arab Nama  Latin Huruf Keterangan 

 Alief - tidak  dilambangkan ا

 - Ba>’ B ب

 - Ta>’ T ت

 S|a>’ S| s dengan titik di atas ث

 - Ji>m J ج

 H{a>’ H{ h dengan titik di bawah ح

 - Kha>’ Kh خ

 - Da>| D د

 Z|a>| Z| z dengan titik di atas ذ

 - Ra>’ R ر

 - Za>’ Z ز

 - Si>n S س

 - Syi>n Sy ش

 S{a>d S{ s dengan titik di bawah ص

 D{a>d D{ d dengan titik dibawah ض

 T{a>’ T{ t dengan titik di bawah ط

 Z{a>’ Z{ z dengan titik di bawah ظ

 Ain ‘ koma terbalik di atas` ع

 - Gain G غ

 - Fa>’ F ف

 - Qa>f Q ق

 - Ka>f K ك

 - La>m L ل

 - Mi>m M م

 - Nu>n N ن

 - Wa>wu W و

 - Ha>’ H ه

 Hamzah ` Apostrof ء

 - Ya>’ Y ي
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B. Konsonan Rangkap   

Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap  

Contoh:   

   muqaddimah :  مقدمة

اينةلمداةلمنو ر : al- madī nah al- munawwarah   

C. Ta>` Marbûthah  di akhir kata 

1. Bila dimatikan (ta` marbûthah sukun) ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang 

sudah terserap menjadi bahasa Indonesia 

 .ditulis bi ‘ibâdah :  بِِعبَادَة

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (ta` marbûthah sambung) ditulis t 

 .ditulis bi ‘ibâdat rabbih :  بِِعبَادَةِ َرب ِهِ 

D. Huruf  Vokal 

1. Vokal Tunggal 

a. Fathah (---) = a 

b. Kasrah (---) = i 

c. Dhammah (---) = u 

2. Vokal Rangkap 

a. (اي)    =  ay     

b. ( ي -- )   =  îy 

c. (او)  =  aw   

d. ( و -- )   = ûw 

3. Vokal Panjang 

a.  (ا---)  =  a> 

b. (ي---)  =   i> 

c. (و---)   =  u> 

 

E. Kata Sandang 

Penulisan al qamariyyah dan al syamsiyyah menggunakan al-: 

1.   Al qamarîyah contohnya: ”الحمد“ ditulis al-ħamd 

2.   Al syamsîyah contohnya: “ النمل “ ditulis al-naml 
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F. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD 

G.  Kata dalam Rangkainan Frase dan Kalimat 

1. Ditulis kata per kata, atau 

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya 

dalam rangkaian tersebut 

H. Daftar Singkatan 

H  =  Hijriyah 

M  =  Masehi 

hal. =  halaman 

Swt. =  subħânahu wa ta‘âlâ 

saw. =  sall Allâh ‘alaih wa sallam 

QS  =  al-Qur`ân Surat 

HR  =  Hadis Riwayat 

terj. =  terjemah 

 

I. Lain-lain 

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti 

kata ijmak, nas, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana 

dalam kamus tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

Perkembangan produk kosmetik di Indonesia dari tahun ke tahun semakin 

memberikan hasil meningkat, semakin banyaknya jenis kosmetik yang ada, maka 

perusahaan kosmetik harus mampu bersaing bagaimana menciptakan suatu 

inovasi baru yang dapat memberikan kepuasaan bagi konsumen, baik dari segi 

kualitas, kelengkapan macam-macam alat kosmetiknya sehingga konsumen dapat 

menentukan pilihannya akan membeli atau tidak. 

Persaingan perusahaan yang semakin ketat saat ini, menuntut perusahaan 

untuk menerapkan standar kualitas pada produk yang dihasilkannya. Hal ini 

terjadi karena kualitas suatu produk menentukan berhasil atau tidaknya produk 

tersebut menembus pasar. Persoalan yang kemudian muncul adalah apabila 

produk yang dihasilkan suatu perusahaan merupakan produk yang juga dihasilkan 

oleh perusahaan lain, sehingga hal ini menimbulkan persaingan dari berbagai 

perusahaan-perusahan yang ada. Perusahaan yang satu dengan yang lain akan 

saling berkompetisi agar produk yang dihasilkannya mempunyai kualitas yang 

paling baik diantara produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan sejenis. 
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Banyak konsumen yang merasa tertipu dan dibohongi karena mereka tidak 

menjelaskan secara detail tentang produknya. Konsumen semakin dibuat resah 

dengan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mereka hanya 

menjual tanpa memikirkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat 

kosmetik tersebut. Demi mendapatkan keuntungan yang besar tanpa 

memperdulikan dampak yang akan terjadi pada konsumen jika digunakan terus 

menerus.  

Banyak juga kosmetik yang mencantumkan label halal pada kosmetik nya 

tapi kenyataan nya tidak, maka dari itu di zaman yang modern ini sebagai 

konsumen harus bisa memanfaatkan sosial media untuk mencari banyak informasi 

agar tidak mudah tertipu dengan kosmetik yang tidak layak digunakan.  

Dengan adanya peristiwa tersebut diharapkan perusahaan kosmetik harus 

mampu bersaing secara sehat untuk mengambil hati konsumen, tidak hanya itu 

perusahaan kosmetik harus mampu menjual kosmetik yang benar-benar terjamin 

keamanan nya mulai dari bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kosmetik 

agar konsumen tidak lagi merasa hawatir dan dapat digunakan dengan aman dan 

nyaman.dan sudah menjadi kewajiban konsumen untuk selalu membaca petunjuk 

informasi serta prosedur pemakaian barang dalam memilih produk.Agar tidak 

mudah tertipu lagi dengan kosmetik yang tidak berlabel halal. 
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Karena itulah Dengan label halal yang diusung oleh produk Wardah 

cosmetics akan mempermudah perusahaan untuk mempromosikan produk yang 

berbeda dengan kosmetik merek lain. Hal ini akan lebih mempengaruhi para 

konsumen muslim untuk memilih produk Wardah cosmetics karena label promosi 

yang berbeda dengan produk kosmetik lain. memberikan informasi yang cukup 

untuk para konsumen, contohnya dalam mengiklankan dan mempromosikan 

karena wardah menawarkan hal yang berbeda polesan riasan yang tidak 

berlebihan dan cocok dengan kepribadian masing-masing wanita menjadikan 

wardah tidak hanya sebagai kosmetik tubuh melainkan sebagai kosmetik jiwa 

yang mampu menonjolkan charisma tanpa berlebih-lebihan. 

PT paragon Technology and  innovation adalah salah satu perusahaan 

yang memproduksi kosmetik. Produknya diproduksi dalam tiga merek, yaitu 

Puteri, Zahra dan Wardah. Mengusung label halal awalnya membuat ruang gerak 

wardah sangat terbatas, namun dengan terobosan dan inovasi yang dari hari kehari 

dilakukan kosmetik ini, maka kini wardah tumbuh menjadi kosmetik yang 

terbesar di dunia. Pada sistem ekonomi yang berlandaskan pada pasar, konsumen 

semakin mengandalkan iklan dan bentuk promosi lainnya untuk mendapatkan 

informasi yang akan mereka gunakan untuk membuat keputusan apakah akan 

membeli suatu produk atau tidak.  
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Periklanan adalah salah satu bentuk promosi yang paling banyak dikenal 

karena daya jangkau yang luas, iklan promosi sangat penting khusus nya bagi 

perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang ditujukan kepada masyarakat 

luas
1
. 

Wardah berkomunikasi dengan para konsumennya secara tidak langsung 

melalui media massa. Keberadaan sangatlah penting bagi perusahaan untuk 

menarik simpati konsumen. Dilihat dari segi biaya, iklan di media massa dinilai 

sangat efisien untuk menjangkau dalam jumlah besar dalam satu waktu. 

Keberadaan nya sangat penting untuk meningkatkan penjualan dan membentuk 

brand awarenessserta menciptakan citra merek di benak konsumen.
2
 Wardah juga 

memperbanyak chanel iklan dimedia cetak, online maupun memperbanyak 

peningkatan pelayanan di counter seperti konsultasi make up. Wardah juga 

membuka outlet-outlet yang nyaman dan mewah bahkan sampai keluar negeri, 

mulai dari mengajak artis ternama untuk menjadi model iklan nya seperti Inneke 

Koesherawati, Dewi Sandra bahkan desainer Dian pelangi. 

Wardah juga melakukan promosi penjualan dengan memberikan 

potongan harga (diskon), hadiah yang menarik, memberikan harga special dan 

mengadakan seminar atau beauty class event yang menarik minat konsumen untuk 

membeli produknya. Kosmetik ini juga cocok di pakai untuk semua jenis 

kalangan dari ibu rumah tangga, remaja dan mahasiswi. 

                                                           
          

1
 Morisson, periklanan komunikasi pemasaran,  kencana media group, (Jakarta 

2010), hlm 18 
           

2
Terence A.Shimp periklanan promosi penjualan dan Aspek Tambahan Komunikasi 

Pemasaran Terpadu, (Revyani Sjahrial dan Dyah Anikasari), Edisi ke-5, jilid 1, (Jakarta: Penerbit 

Erlangga, 2003), 357 
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Khususnya mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah 

Palembang, mahasiswi cendrung menggunakan kosmetik yang berlabel halal, 

karena sebagai muslim agar tidak menghalangi mereka untuk sholat. Sebagai 

seorang mahasiswi tentunya ingin  menunjang penampilan dengan membeli 

kosmetik yang aman, nyaman dan cocok untuk di gunakan tapi harus disesuaikan 

dengan uang saku mereka. 

Sejalan dengan hal diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan 

menggangkat masalah ini yang dituangkan dengan Judul Pengaruh Periklanan 

dan Promosi Penjualan Terhadap Keputusan Membeli Produk Wardah 

Pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah 

Palembang 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pengaruh Periklanan terhadap keputusan membeli produk 

wardahpada mahasiswi FEBI UIN raden Fatah Palembang? 

2. Bagaimana  Pengaruh promosi penjualan terhadap keputusan membeli 

produk wardah pada mahasiswi FEBI UIN raden fatah palembang? 

3. Bagaimana Pengaruh Periklanan dan Promosi Penjualan Terhadap 

Keputusan Membeli Produk Wardah Pada Mahasiswi Fakultas 

Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang ? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui pengaruh periklanan terhadap keputusan 

membeli produk wardah pada mahasiswi Fakulats Ekonomi Bisnis 

Islam UIN Raden Fatah Palembang 

b. Untuk mengetahui pengaruh promosi penjualan terhadap keputusan 

membeli produk wardah pada mahasiswi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang  

c. Untuk mengetahui pengaruh periklanan dan promosi penjualan 

terhadap keputusan membeli produk wardah pada mahasiswi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan 

memberi manfaat agar menjadi contoh yang baik bagi peneliti lain. 

b. Bagi Almamater  

sebagai bahan referensi pengetahuan mahasiswi tentang keputusan 

membeli produk, mahasiswi diharapkan mengetahui pengaruh 

yang terjadi pada periklanan dan promosi penjualan terhadap 

keputusan membeli. 
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c. Bagi Penelitian Berikutnya  

Hasil penelitian dapat dijadikan salah satu sumber referensi 

selanjutnya, khusus nya penelitian yang memiiliki topik yang 

sama.  

 

D. Sistematika  Penulisan  

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi 5 bab, dimana 

pembahasan masing-masing bab adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang akan menguraikan mengenai 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan sistematika 

penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini menguraikan tentang landasan teori yang ada 

hubungannya dengan penelitian.  

BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam bab  ini berisikan tentang hipotesis , kerangka berfikir dan 

variabel penelitian.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini membahas tentang deskripsi hasil penelitian 

berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan pembahasan hasil 

pennelitian yang telah dilakukan.                                                                 7 
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BAB V PENUTUP  

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan 

hasil penelitian.  

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Promosi  

Promosi dalam manajemen pemasaran merupakan ujung tombak kegiatan 

bisnis suatu produk dalam rangka menjangkau pasar sasaran dan menjual produk 

tersebut.Hampir dapat dipastikan bahwa promosi dilakukan untuk produk baik 

berupa barang maupuun jasa baik bermerek maupun tidak bermerek. Untuk 

mengadakan promosi , setiap perusahaan harus dapat menentukan dengan tepat 

alat promosi manakah yang dipergunakan agar dapat mencapai keberhasilan 

dalam penjualan, salah satu tujuan promosi perusahaan adalah untuk 

meningkatkan jumlah pelanggan nya. 
3
 

Menurut Wiliam J.Stanton promosi adalah unsur dalam bauran pemasaran 

perusahaan yang didayagunakan untuk memberi tahukan, membujuk, dan 

menginggatkan tentang produk perusahaan
4
.Menurut indriyo gitosudarmo 

promosi adalah kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar 

mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan 

kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk 

tersebut. 
5
 

                                                           
 

          
4
Danang sunyoto, dasar-dasar  manajemen pemasaran, (Yogyakarta  CAPS, 2013), hlm 

150 
          

5
Ibid, hlm 17                                                                                                                           
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Berdasarkan berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa promosi 

adalah aktivitas pemasaran untuk mengkomunikasikan atau memberitahukan 

pasar sasaran terhadap produk yang akan ditawarkan oleh perusahaan agar produk 

tersebut dapat diketahui, dikenal dan dibeli oleh konsumen.  

Dalam promosi terdapat komunikasi yang harus dibangun oleh pihak 

produsen kepada para konsumen, apalagi dengan para pelanggan setianya. Sebab 

dengan membangun komunikasi dengan baik dan jelas, akan memberikan 

pengaruh positif antara kedua belah pihak antara produsen dan konsumen. 
6
 

a. Jenis Promosi  

Dalam melakukan promosi ada empat jenis kegiatan promosi, antara lain : 

1) Periklanan  

Periklanan Merupakan salah satu bentuk kegiatan promosi yang 

sering dilakukan perusahaan melalui komunikasi non individu 

dengan sejumlah biaya seperti iklan melalui media masa, 

perusahaan iklan, individu-individu yang membuat poster dan 

sebagainya. Periklanan dilakukan untuk memasarkan produk baru 

atau yang tidak terjangkau oleh penjualan pribadi, penjualan sering 

dilakukan melalui surat kabar, majalah, radio dan TV dan biro 

periklanan.  

 

2) Personal selling 

                                                           
          

6
Ibid, hlm 155 
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Personal selling adalah kegiatan promosi yang dilakukan antar 

individu yang sering bertemu muka atau ditunjukan untuk 

menciptakan, memperbaiki dan mempertahankan hubungan 

pertukaran yang saling menguntungkan kedua belah pihak. 

3) Promosi penjualan  

Promosi penjualan adalah salah satu bentuk kegiatan promosi 

dengan menggunakan alat peraga seperti : peragaan, pameran, 

hadiah, contoh barang dan sebaaginya. 

4) Publisitas dan humas  

Publisitas merupakan kegiatan promosi yang hampir sama dengan 

periklanan yaitu melalui media masa tetapi informasi yang 

diberikan tidak dalam bentuk iklan tetapi berupa berita. Biasanya 

lembaga yang dipublisitaskan tidak mengeluarkan biaya sedikitpun 

tetapi bisa merugikan kalau lembaga publisitaskan diberikan 

kejelekanya. 

5) Pemasaran langsung  

Pemasaran langsung adalah sistem pemasaran interaktif yang 

meggunakan satu atau lebih media periklanan ( pos langsung, 

katalog, pemasaran jarak jauh, belanja lewat elektronik dan lain-

lain) untuk mempengaruhi respon yang terukur atau transaksi 

dilokasi manapun. 
7
 

                                                           
          

7
 Daryanto, sari kuliah manajemen pemasaran , (PT. sarana tutorial nurani sejahtera 

bandung, 2011),  hlm 94-211 
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Dalam definisi ini, penekanan nya terletak pada pemasaran yang 

dilakukan untuk memperoleh suatu respon terukur, khusus nya pesanan dari 

seseorang pelanggan.pemasaran langsung telah berkembang dengan tingkat yang 

lebih cepat dari pada pemasaran toko dan digunakan oleh produsen , pengecer, 

Perusahaan jasa, dan jenis organisasi lainnya.  

Keuntungan antara lain selektivitas, personalisasi, kontiniutitas penentuan 

waktu yang lebih baik, jumlah pembaca yang lebih tinggi, dapat di uji dan 

keleluasaan pribadi.Pemasaran langsung memberikan sejumlah manfaat bagi 

pelanggan.konsumen  yang membeli lewat jalur pesanan pos memperoleh 

kemudahan belanja secara kompratif dengan melihat katalog diatas  meja. 
8
 

b. Adapun tujuan dari promosi : 

1) Menginformasikan (informing) dapat berupa menginformasikan pasar 

mengenai keberadaan suatu produk, memperkenalkan cara pemakaian 

yang baru dari suatu produk dan membangun citra perusahaan.  

2) Membujuk pelanggan sasaran persuading untuk membentuk pilihan 

merek, mengalihkan pilihan ke merek tertentu, mengubah persepsi 

pelanggan terhadap atribut produk. 

3) Menginggatkan (reminding) menginggatkan pembeli bahwa produk yang 

bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat dan menginggatkan pembeli 

akan tempat yang menjual produk perusahaan 

 

                                                           
          

8
Daryanto, sari kuliah manajemen pemasaran , (PT. sarana tutorial nurani sejahtera: 

bandung, 2011), hlm 211                                                                                                                 
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2. Periklanan  

Periklanan merupakan salah satu bentuk dari komunikasi impersonal yang 

digunakan oleh perusahaan dalam mengkomunikasikan produknya, baik barang 

maupun jasa
9
.M.suyanto mendefinisikan periklanan adalah pengguanan media 

bauran oleh penjual untuk mengkomunikasikan informasi persuasif tentang 

produk, jasa maupun organisasi dan merupakan alat promosi yang kuat.priklanan 

adalah sebuah pesan yang disampaikan pada waktu tertentu dan disampaikan 

melalui beberapa media komunikasi massa. dari definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa periklanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mmeberikan 

informasi tentang barang dari produsen, yang dilakukan melalui media iklan, 

dimana penyebarannya diarahkan kepada masyarakat luas.  

Dalam membuat program periklanan, manajer pemasaran harus  selalu 

mulai dengan mengidentifikasi pasar sasaran dan motif pembeli. adapun lima 

keputusan utama dalam pembuatan program periklananyang disebut lima M yaitu:  

a) apakah tujuan periklanan ? (mission) 

b) berapa dana yang akan digunakan ? (money) 

c) apa pesan yang ingin disampaikan ?(message) 

d) apakah media yang akan akan digunakan ? (media)
10

 

                                                           
          

9
Lupioyadi rambat, manajemen pemasaran jasa berbasis kompetisi, (jakarta: salemba 

empat, 2013), hlm 178 

         
10

Daryanto, sari kuliah manajemen pemasaran , (PT. sarana tutorial nurani sejahtera: 

bandung, 2011), hlm208 
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dari indikator terkait periklanan, peneliti menggunakan tiga indikator yaitu 

mission, message, dan media. berikut ini indikator-indikator periklanan menurut 

Kotler : 

1. Mission (tujuan) yaitu menetapkan tujuan periklanan yang merujuk pada 

keputusan sebelumnya mengenai pasar sasaran, penentuan pasar sasaran, 

penentuan posisis pasar, dan bauran promosi. setrategi penentuan posisi 

pemasaran dan bauran promosi. setrategi penentuan posisi pemasaran dan 

setrategi bauran pemasaran mengidentifikasikan tugas yang harus 

dilaksanakan program pemasaran keseluruhan.  

2. Message (pesan yang disampaikan), idealnya suatu pesan harus mendapat 

perhatian, menarik, membangkitkan keinginan dan menghasilkan 

tindakan.
11

 

3. Media (media yang digunakan), pada dasarnya pemilihan media adalah 

yang mencari dengan biaya yang paling efektif untuk menyampaikan 

pemberitahuan yang dikehendaki kepada pasar sasaran. pengaruh 

pemberitahuan iklan terhadap kesadaran khalayak sasaran tergantung 

kepada jangkauan, frekuensi dan dampak iklan.  
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Philip kotler dkk, manajemen pemasaran edisi kedua belas, (Jakarta: erlangga, 2009),hlm 
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a) Tujuan Iklan  

Tujuan iklan dapat diklasifikasikan menurut apakah tujuannya, baik untuk 

menginformasikan, meyakinkan, mengigatkan atau memperkuat: 

1) Iklan informatif bertujuan menciptakan kesadaran merek dan 

pengetahuan tentang produk atau fitur baru produk yang ada. 

2) Iklan persuasifbertujuam menciptakan kesukaan, preferensi, keyakinan 

da pembelian produk atau jasa.  

3) Iklan pengingat bertujuan untuk mensimulasi pembelian berulang 

produk dan jasa.  

4) Iklan penguat bertujuan meyakinkan pembeli saat ini bahwa mereka 

melakukan pilihan tepat. 
12

 

b) Jenis - Jenis Media Iklan 

1. Media Cetak  

Media cetak dapat terbagi menjadi dua jenis yaitu Koran dan majalah 

.pembaca surat kabar rata-rata jauh lebih tinggi secara ekonomis daripada 

penonton TV. Lebih dari 60% pembaca surat kabar adalah masyarakat yang 

berlatar belakang sarjana. Konsumen yang lebih kaya akan jarang menonton 

televisi, periklanan surat kabar merupakan media yang relatif murah untuk 

mencapai konsumen, surat kabar juga mampu mencapai sejumlah besar konsumen 

berpotensi. Periklanan surat kabar adalah bahwa surat kabar bukanlah media yang 

                                                           
          

12
Philip kotler dkk, manajemen pemasaran edisi kedua belas, (Jakarta: erlangga, 2009), hlm 

203 
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sangat luas tetapi dengan beberapa pengecualian, surat kabar tidak dapat 

menjangkau kelompok konsumen secara efektif.   

Majalah mampu menjangkau khalayak yang sangat luas.Bagaimana pun 

kemampuan untuk menjangkau khalayak khusus (seletivitas) merupakan ciri yang 

paling membedakan periklanan majalah dengan media lainnya.Majalah juga 

terkenal dengan umumnya yang lama (long life) berbeda dari media lainnya, 

majalah sering digunakan untuk acuan dan disimpan dirumah.Selama berminggu-

minggu.Dalam kualitas, majalah dapat menjadi irujukan media cetak berhubungan 

dengan keindahan, mutu, keistimewahan, gengsi daya tarik dan 

kemewahan.Kemampuan lainnya majalah adalah kemampuan kreatifnya untuk 

membuat kosumen merasa terpengaruh dengan iklan yang ada dimajalah.
13

 

2. Media Televisi 

Periklanan televisi adalah kemampuannya memberikan hiburan dan 

menghasilkan kesenangan.Produk yang ditampilkan di televisi dapat didramatisir 

dengan memperbesar, mempercantik atau lebih kontras dari aslinya.Periklanan 

televisi juga mampu menjadi dorongan tambahan untuk barang-barang yang dijual 

dimasyarakat dengan spesifik. 

Keterbatasan periklanan melalui televisi yaitu pertama, biaya yang 

meningkat tiap tahunnya hampir tiga kali lipat. Kedua, erosi penonton televisi 

.VCD, DVD, televise,  internet, dan rekreasi telah mengurangi jumlah orang yang 
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 Rama kertamukti, setrategi kreatif dalam periklanan: konsep pesan, branding, anggaran, 

(jakarta: rajawali pers  2015), hlm 121-27 
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menonton televisi. Terpecahnya penonton adalah kesulitan televisi lainnya karena 

banyak pilihan progam distasiun televisi yang dapat dipilih oleh 

penonton.Zapping dan Clutter adalah kelemahan televisi dengan adanya clutter, 

sangat banyaknya tema ditelevisi membuat sulitnya penonton kontinyu terhadap 

suatu program.
14

Televisi juga Mempunyai kelebihan yaitu: 

a. Jangkauan sasaran luas  

Televisi mampu menjangkau khalayak sasaran yang sangat luas, 

bahkan mampu menjangkau khalayak yang tidak terjangkau oleh 

media cetak. Televisi ditonton  oleh jutaan orang secara teratur 

yang secara geografis belum tentu terjangkau oleh media lain.  

b. Dampak yang kuat 

Sebagai media yang menggabungkan unsur visual dan suara, maka 

televisi mempunyai dampak kuat terhadap audien dengan tekanan 

pada dua indra sekaligus yaitu penglihatan dan pendengaran.  

c. Pengaruh kuat 

Televisi mempunyai kemampuan kuat dalam memengaruhi 

persepsi khalayak, orang rela berjam-jam meluangkan waktu untuk 

mengikuti acara berita, hiburan dan lain, hal ini juga kemampuan 

televisi menyajikan informasi teraktual dengan cepat yang tidak 

bisa dilakukan oleh media cetak.
15
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Rama kertamukti, setrategi kreatif dalam periklanan: konsep pesan, branding, anggaran, 

(jakarta: rajawali pers  2015), hlm 130 
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3. Media Radio
16

 

Periklanan melalui radio adalah kemampannya untuk mencapai 

konsumen secara akrab dan personal.Para penyiar radio kadang ada yang sangat 

menawan dan meyakinkan dalam pembawannya dalam onair, pesan-pesan 

mereka muncul seolah-olah mereka berbicara kepada khalayak secara 

pribadi.Ekonomis, merupakan manfaat dari periklanna melalui radio. Berdasarkan 

CPM (cost per mile) khalayak sasaran, periklanan radio sangat murah 

dibandingkan media massa lannya. Manfaat yang sangat penting dari media radio 

ini adalah kemampuannya untuk mentransfer bahasa gambar (images) dari televisi 

periklanan ke bahasa suara dengan mempergunakan efek yang meyakinkan.  

Sama halnya dengan media lain, keterbatasan paling utama dengan 

media periklanan radio adalah clutter tetap ada, radio merupakan satu-satunya 

media yang tidak menggunakan visualisasi. Tetapi para pengiklan di radio 

berusaha  untuk mengatasi keterbatasan ini dengan mempergunakan visualisasi 

efek suara dan memilih kata-kata yang efektif dan kongkret. Penting untuk dicatat 

bahwa banyak periklanan menggunakan radio hanya sebagai pelengkap dari 

media lainnya.Keterbatasan terakhir dari radio adalah kesulitan membeli waktu 

radio, pengiklan harus merancang waktu mana yang paling efektif untuk dibeli 

apabila radio beroperasi selama hampir 24 jam penuh. 
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4. Media Internet 

Aspek yang menyebabkan penggunaan internet lebih di sukai dalam era iklan : 

a. Pemangkasan biaya perentara pasar karena pembeli dapat langsung dengan 

pihak produsen dalam pembelian barang. 

b. Biaya pemasangan yang masih relatif murah dibandingkan dengan 

pemasangan iklan dimedia televisi.  

c. Jangkauan area global , jangkauab khalayak media internet terbesar di 

seluruh dunia. 

d. Tidak terbatas ruang dan waktu, internet bisa diakses di mana saja tanpa 

ada batasan geografis. Selain itu internet juga diakses kapan saja selama 

24 jam, disaat media lain sudah tidak online situs-situs internet masih 

banyak dikunjungi orang. 
17

 

Adapun kelemahan dari penggunaan iklan melalui internet karena 

konsumen masih ragu dalam pemesanan dan keamanan barang melalui internet 

karena  faktor kekhawatiran dan keamanan dalam mengirim nomor kartu kredit 

untuk pembayaran. Konsumen juga merasa hawatir apakah barang yang terlihat di 

monitor betul-betul persis seperti yang di inginkan. Penggunaan internet memang 

telah menjadi media yang sangat populer dengan jangkauan global, hanya saja 

penggunaan internet di Indonesia belum menyentuh kesemua kalangan. Mayoritas  
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Rama kertamukti, setrategi kreatif dalam periklanan: konsep pesan, branding, anggaran, 

(jakarta: rajawali pers  2015), hlm134-135 
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penggunaan internet adalah kaum terpelajar dengan tingkat pendidikan tertentu 

dan memiliki status sosial ekonomi menengah keatas. 
18

 

Jenis-jenis media iklan di internet  

1. Banner ialah kemampuannya dalam melakukan kostumisasi iklan ke 

audien yang menjadi sasaranya.  

2. Banner Swaping dilakukan bila perusahaan A setuju untuk menampilkan 

sebuah banner perusahaan B dengan imbalan perusahaan B juga mampu 

menampilkan iklan perushaan A.  

3. Banner Exchanges (tukar benner) biasanya dilakukan dalam perdagangan 

yang dilakukan oleh tiga partner atau lebih. 

4. Iklan sponsorship adalah bentuk iklan internet yang baru tumbuh 

popularitasnya adalah sponsorship pada halaman web.  

5. iklan skyscraper berbentuk seperti banner, jika banner memanjang secara 

horizontal, maka skyper memanjang seperti vertical. 

6. iklan persegi panjang besar berbentuk aeperti banner, tetapi besar. iklan 

segi empat ini bersama-sama dengan iklan skycraper dapat meningkatkan 

matrik merek kunsi sebesar  40% dibandingkan dengan ukuran banner. 

iklan persegi panjang besar menjadi lebih efektif kalau dipadukan dengan 

tipe iklan skyscraper. 
19
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3. Promosi Penjualan  

Promosi penjualan merupakan salah satu bentuk komunikasi pemasaran 

yang bertujuan untuk menarik konsumen baru, mempengaruhi konsumen untuk 

mencoba produk baru, mendorong konsumen lebih banyak menyerang aktifitas 

promosi pesaing, meningkatkan pembelian tanpa rencana atau mengupayakan 

kerja sama yang lebih erat dengan pengecer, secara keseluruhan teknik-teknik 

promosi penjualan banyak berdampak pada jangka pendek.  

Menurut tjiptono Promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung 

melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk meransang 

pembelian produk denga segera atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli 

oleh pelanggan. 

Sedangkan menurut Djasalim Saliidin menyatakan bahwa promosi 

penjualan adalah kegiatan penjualan yang bersifat jangka pendek dan tidak 

dilakukan secara berulang serta tidak rutin, yang ditujukan untuk mendorong lebih 

kuat respon pasar yang berbeda.menurut KotlerPromosi penjualan adalahKegiatan 

yang dilakukan untuk mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk 

pelanggan sasaran untuk membelinya. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa promosi penjulan adalah 

keinginan menawarkan insentif dalam periode tertentu untuk mendorong 

keinginan konsumen dan para penjual.
20
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Promosi penjualan digunakan untuk mempengaruhi perhatian konsumen dengan 

memberi suatu informasi yang akan membawa konsumen untuk membeli produk 

tersebut. menurut Kotler dan Keller pengelompokan jenis promosi penjualan 

merupakan alat yang menawarkan insentif pada pembeli yang terdiri dari : 

1. Promosi konsumen (costumer promotion) adalah upaya untuk melakukan 

pembelian dalam jumlah yang lebih besar, dan melakukan promosi yang 

menarik agar konsumen tertarik untuk membeli.  media yang digunakan 

pengurangan harga, hadiah, premi, kontes dan peragaan. 

2. Promosi dagang (trade promotion) adalah upaya membujuk pengecer 

menjual produk baru dan mempunyai tingkat persediaan dan mendorong 

pembelian diluar musim. alat yang digunakan seperti jaminan pembelian, 

hadiah barang, iklan bersama, kerja sama iklan, pengembalian uang dan 

kontes penjualan para penyalur. 

3. Promosi wiraniaga (sales force promotion) adalah upaya mendorong 

dukungan terhadap produk atau model  baru dan mendorong pencarian 

calon pelanggan yang lebih banyak. alat yang digunakan seperti memberi 

bonus, dan kontes. 
21
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1. Tujuan Promosi Penjualan 

Tujuan merupakan petunjuk dalam melakukan alat-alat promosi 

penjualan yang tepat dan juga sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program 

tersebut. tujuan-tujuan tersebut harus berdasarkan konsep dasarnya, yaitu program 

promosi penjualan ini merupakan salah satu setrategi pemasaran yang 

dilaksanakan perusahaan.karena pengaruh utama yang diharapkan dari program 

promosi penjualan ini adalah untuk mendorong konsumen atau distributor 

melakukan tindakan pembelian. 

Tujuan promosi penjualan menurut Buchari Alma yaitu: 

a. menarik para pembeli baru 

b. memberi hadiah atau penghargaan kepada konsumen atau 

pelangga lama 

c. meningkatkan daya pembelian ulang dari konsumen lama 

d. menghindarkan konsumen lari ke produk lain 

e. mempopulerkan merek atau meningkatkan loyalitas 

f. meningkatkan volume penjualan jangka pendek dalam rangka 

memperluas  jangka panjang. 
22

 

2. Kekuatan dan Kelemahan Promosi Penjualan  

Menurut kotler dan keller yang diterjemahkan oleh benyamin molan 

promosi penjualan mempunyai beberapa kekuatan sebagai alat promosi yaitu 
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promosi penjualan memungkinkan produsen menyesuaikan diri dengan variasi 

penawaran dan permintaan  jangka pendek. promosi penjualan memungkinkan 

produsen menguji seberapa tinggi harga yang dapat mereka kenakan, karena 

mereka selalu dapat menggunakan diskon. promosi penjualan membujuk 

konsumen produk baru, promosi penjualan menghasilkan format eceran yang 

lebih berbeda, seperti toko harga murah setiap hari dan toko harga promosi. 

promosi penjualan memungkinkan produsen menjual lebih dari pada yang 

biasanya mereka jual dengan harga yang normal. promosi penjualan membantu 

produsen menyesuaikan program-program dengan segmen konsumen yang 

berbeda-beda.  

konsumen sendiri menikmati suatu kepuasaan karena mereka menjadi 

pembeli yang cerdas ketika mereka memanfaatkan harga khusus. sedangkan 

kelemahannya adalah promosi penjualan, dengan potongan harga, kupon, 

kesepakatan, hadiah tanpa berhenti-hentinya mungkin meraka memanfaatkan nilai 

tawaran produk tersebut dalam benak konsumen. 
23

promosi penjualan juga 

bermanfaat dalam mempromosikan kesadaran konsumen yang lebih besar 

terhadap harga. selain itu dengan promosi penjualan produsen tertentu dalam 

menjual lebih banyak dari pada biasanya pada harga resmi dan menerapkan 

program keberbagai segmen pasar, pemasar juga menerapkan promosi penjualan 

untuk menarik pelanggan baru dan menanam kan loyalitas.
24
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3. Alat-Alat Promosi Penjualan 

menurut Kotler dan Keller menyatakan alat promosi penjualan : 

Gambar 2.2 

Alat-Alat Promosi Penjualan  

Alat Definisi 

Sampel contoh  Produk yang ditawarkan secara gratis kepada  konsumen 

agar dapat melakukan pembelian secara berulang. 

Diskon  Potongan harga pada setiap barang yang dijual 

Undian  Mengajak konsumen untuk mengumpulkan nama mereka 

untuk diundi. 

Kemasan harga khusus 

atau paket harga 

Pemberian potongan harga pada barang tertentu.  

Hadiah  Barang yang diberikan secara gratis pada konsumen yang 

dilakukan tanpa konpensasi. 

Demonstrasi  Yaitu pertunjukan yang dilakukan untuk menunjukan atau 

mmebuktikan keefektifan atau cara menggunakan produk. 

Tawaran uang kembali Pegembalian uang kembali kepada konsumen apabila 

ketidaksesuaian antara produk dengan harga atau terjadi 

kerusakan produk yang dibeli berdasarkan perjanjian.  

Promosi gabungan Promosi yang dilakukan oleh dua perusahaan untuk 

meningatkan daya beli penjualan. 

Pemanjangan ditempat 

pembelian 

Pemanjangan ditempat pembelian untuk menarik pembeli. 

Kupon  Sertifikat yang memeberi hak kepada pemegangnya atas  

potongan harga yang telah ditetapkan untuk produk 

tertentu. 
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Premi  Barang yang ditawarkan dengan harga relative rendah 

atau gratis sebagai insentif untuk membeli produk 

tertentu. 

Program frekuensi Program yang diberikan terkait dengan frekuensi dan 

insentisitas konsumen membeli produk atau jasa 

perusahaan tersebut. 

Promosi silang Menggunakan satu merek untuk mengiklankan merek lain 

yang tidak bersaing.  

sumber: Kotler-Keller (2007-2009) 

4. Indikator Promosi Penjualan  

menurut kotler dan Keller indikator promosi penjualan memiliki indikator sebagai 

berikut: 

a. Frekuensi penjualan ialah jumlah promosi yang dilakukan dalam suatu 

waktu melalui media promosi penjualan. 

b. Kualitas promosi adalah tolak ukur seberapa baik promosi yang 

dilakukan  

c. Ketetapan waktu atau kesesuaian sasaran merupakan faktor yang 

diperlukan untuk mencapai target yang diinginkan perusahaan. 
25
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4. Keputusan Membeli  

Keputusan membeli menurut kotler dan amstrong adalah proses dalam 

pengambilan keputusan pembelian dimana konsumen benar-benar membeli. 

pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung 

terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang ditawarkan 
26

. 

Konsumen membuat sejumlah keputusan pembelian setiap harinya hampir seluruh 

perusahaan meneliti pengambilan keputusan pembelian konsumen secara detail 

untuk memperoleh jawaban apa yang akan konsumen beli, dimana mereka 

membelinya, bagaimana caranya dan seberapa banyak, kapan dan mengapa 

mereka membelinya.  

 

Gambar 2.3 

Proses Keputusan Pembelian 

 

 

Sumber :manajemen pemasaran edisi ke-13 jilid 1, Philip khotler dan kevin lane     

kelier 
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Adapun  keputusan membeli sebagai berikut : 

a. Pengenalan masalah yaitu, konsumen menyadari akan adanya kebutuhan. 

Konsumen menyadari adanya perbedaan antara kondisi sesungguhnya 

dengan kondisi yang diharapkan. 
27

 

b. Pencarian informasi yaitu, konsumen ingin mencari lebih banyak 

konsumen yang mungkin hanya memperbesar perhatian atau melakukan 

pencarian informasi secara aktif.  

c. Evaluasi alternative adalah, mempelajari dan mengevaluasi alternative 

melalui pencarian informasi untuk mendapatkan pilihan terbaik yang akan 

digunakan untuk melakukan keputusan pembelian.  

d. Keputusan pembelian adalah proses dimana seseorang akan melakukan 

pembelian atau mentukan pilihan akan membeli suatu barag atau tidak. 

e. prilaku pasca pembelian adalah, keadaan dimana sesudah pembelian pada 

suatu produk atau jasa dan konsumen akan mengalami kepuasaan atau 

ketidakpuasaan. 
28
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Indikator-indikator dalam keputusan membeli Menurut Akbar dan Nizar  adalah :  

1. Yakin dalam membeli. Setelah konsumen memilih pada beberapa pilihan, 

dia akan mendengarkan  penjelasan yang baik dari penjual /salesman dan 

memutuskan untuk membeli. 

2. Mencari informasi.  Seorang Konsumen akan mencari informasi sebanyak-

banyaknya tentang produk yang akan dibelinya. Konsumen akan mencari 

informasi suatu produk tentang fitur-fiturnya, harganya, penjualannya, dan 

juga jaminan dari perusahaan. 

3. Merencanakan pembelian. Seorang konsumen tahu bahwa dia mempunyai  

kebutuhan yang harus dipenuhinya, sehingga konsumen akan 

merencanakan pembelian pada produk yang mereka butuhkan, 

4. Sesuai keinginan. Konsumen akan membeli produk yang sesuai keinginan 

mereka, sehingga konsumen akan merasa puas atas hasil pembelian yang 

telah dilakukannya, dan setiap konsumen akan berbeda keinginannya. 
29
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Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian 

1. Kebudayaan. Kebudayaan ini sifatnya sangat luas, dan menyangkut segala 

aspek kehidupan manusia. Kebudayaan adalah simbul dan fakta yang 

kompleks, yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke 

generasi sebagai penentu dan pengatur tingkah laku manusia dalam 

masyarakat yang ada. 

2. Kelas sosial. Pembagian masyarakat ke dalam golongan/ kelompok 

berdasarkan pertimbangan tertentu, misal tingkat pendapatan, macam 

perumahan, dan lokasi tempat tinggal. 

3. Kelompok referensi kecil. Kelompok „kecil‟ di sekitar individu yang 

menjadi rujukan bagaimana seseorang harus bersikap dan bertingkah laku, 

termasuk dalam tingkah laku pembelian, misal kelompok keagamaan, 

kelompok kerja, kelompok pertemanan, dll. 

4. Keluarga. Lingkungan dimana seseorang hidup dan berkembang, terdiri 

dari ayah, ibu dan anak. Dalam keluarga perlu dicermati pola perilaku 

pembelian yang menyangkut: Siapa yang mempengaruhi keputusan untuk 

membeli. Siapa yang membuat keputusan untuk membeli. Siapa yang 

melakukan pembelian. Siapa pemakai produknya. 

5. Pengalaman. Berbagai informasi sebelumnya yang diperoleh seseorang 

yang akan  mempengaruhi perilaku selanjutnya.
30
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B. Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah penelitian terdahulu tentang pengaruh periklanan dan promosi 

penjualan terhadap keputusan membeli. 

1. Faridha anggaraeni (2016), pengaruh promosi, diskon dan impulse buying 

terhadap keputusan pembelian hypermart PTC Surabaya menunjukkan 

variabel bebas yaitu promosi penjualan impulse buying secara sama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu 

keputusan pembelian.  

2. Doni hariadi (2012), pengaruh, produk, harga, promosi dan distribusi 

terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk projector 

microvision. Menunjukkan pengaruh variabel bauran pemasaran yang 

terdiri dari produk, harga, promosi dan tempat secara bersama-sama 

terhadap keputusan konsumen membeli proyektor microvision pada PT. 

smart vision Surabaya adalah signifikan.  

3. Putra dani irawan (2014), pengaruh setrategi promosi terhadap keputusan 

pembelian yang dimediasi oleh minat beli pada konsumen matahari 

departemen store Yogyakarta menunjukkan pengaruh yang signifikan. 

4. Ela karisma putri (2016), analisis pengaruh harga, kualitas produk iklan 

terhadap pembelian kosmetik wardah (studi kasus pada pada mahasiswi 

muhamadiyah Surakarta), menunjukkan harga, kualitas produk, iklan 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.  
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5. Andri arman (2014), analisis bauran promosi terhadap keputusan 

konsumen membeli sepeda motor Yamaha pada CV.sinar utama cabang 

antarsari. Menunjukkan bahwa bauran promosi yang terdiri dari 

periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan dan publisitas secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen membeli 

sepeda motor Yamaha pada CV. Sinar utama cabang antasari di 

samarinda.  

6. Adinda nugraheni (2012), pengaruh promosi terhadap keputusan 

pembelian di rita pasarnya wonosobo, dari analisis kuantitatif 

menunjukkan bahwa pada pengaruh positif dan signifikan antara promosi 

secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian.  

7. Ni putu wistya (2014), pengaruh bauran promosi terhadap keputusan 

pembelian minyak oles bokashi, hasil penelitian ditemukan bahwa 

periklanan, promosi penjualan dan personal selling berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk bokashi pada PT. pak 

oles tokcer di Denpasar.  

8. Habibur rohman (2011), pengaruh bauran promosi terhadap keputusan 

pembelian (survey pada penggunaan handphone cross/evercross di dusun 

cumpleng desa brengkok kecamatan berondong kabupaten lamongan) 

hasil penelitian menujukkan bahwa secara parsial, semua variabel bauran 

promosi yang terdiri dari periklanan, promosi penjualan, dan publisitas  
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mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel proses keputusan 

pembelian. variabel periklanan mempunyai pengaruh paling dominan 

terhadap variabel proses keputusan pembelian di banding variabel lainnya.  

9. Rudy wicaksono (2013), pengaruh bauran promosi terhadap keputusan 

membeli luwak white coffe (studi kasus dikecamatan singosari kabupaten 

malang), hasil dari analisis regresi diketahui bahwa variabel bauran 

promosi yang berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian 

luwak white coffe. Kemudian variabel bauran promosi yang terdiri dari 

periklanan, personal selling, promosi penjualan dan public relation secara 

keseluruhan juga berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

keputusan pembelian luwak white coffe.  

10. Irum (2016), pengaruh bauran promosi terhadap volume penjualan rumah 

pada perumahan d‟cassablanca disamarinda menunjukkan bahwa secara 

simultan variabel periklanan dan promosi penjualan berpengaruh 

signifikan terhadap volume penjualan perumahan d‟cassablanca di 

samarinda.  
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Tabel 2.3 

Penelitian Terdahulu  

No Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1 Faridha 

anggareni 

(2016) 

Pengaruh promosi, 

diskon dan impulse 

buying terhadap 

keputusan pembelian 

hypermart PTC Surabaya 

Menujukkan variabel bebas 

yaitu promosi penjualan 

impulse buying secara 

bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat 

yaitu keputusan pembelian 

2 Doni hariadi 

(2012) 

Pengaruh  produk, harga, 

promosi dan distribusi 

terhadap keputusan 

pembelian konsumen 

pada produk projector 

microvision 

Pengaruh variabel bauran 

pemasaran yang terdiri dari 

produk, harga promosi dan 

tempat secara bersama-

sama terhadap konsumen 

membeli proyector 

microvision pada PT. smart 

vision adalah signifikan 

3 Putra  dani 

irawan (2014 

Pengaruh setrategi 

promosi terhadap 

keputusan pembelian 

yang dimediasi oleh 

minat beli pada 

konsumen matahari 

depertemen store 

Yogyakarta.  

Menunjukkan hasil yang 

signifikan 

4 Ela karisma 

putri (2016 

Analisis pengaruh harga, 

kualitas produk iklan 

terhadap pembelian 

kosmetik wardah (studi 

kasus mahasisiwi 

universitas 

muhammadiyah 

Surakarta 

Menunjukkan harga, 

kualiats produk, iklan 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian 
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Tabel 2.4 

5 Andri arman 

(2014) 

Analisis bauran 

promosi terhadap 

keputusna konsumen 

membeli sepeda motor 

Yamaha pada CV. 

Sinar utama cabang 

antarsari.  

Menunjukkan bahwa 

bauran promosi yang terdiri 

dari periklanan, penjualan 

pribadi, promosi penjualan 

,dan publisitas secara 

simultan berpengaruh 

signifikan 

 

6 Adinda 

nugraheni (2012 

Pengaruh promosi 

terhadap keputusan 

pembelian di rita 

pasarnya wonosobo 

Dari analisis kuantitatif 

menunjukkan bahwa ada 

pengaruh positif dan 

signifikan antara promosi 

secara bersama-sama 

terhadap keputusan 

pembelian. 

 

7 Ni putu wistya 

sari  (2014) 

Pengaruh bauran 

promosi terhadap 

keputusan pembelian 

minyak oles bokashi 

Ditemukan bahwa 

periklanan, promosi 

penjualan dan personal 

selling berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

produk bokashi pada PT. 

pak oles tokcer di Denpasar 
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Tabel 2.5 

8 Habibur rohman 

(2011) 

Pengaruh bauran promosi 

terhadap keputusan 

pembelian (survey pada 

pengguna handphone 

cross/evercross di dusun 

cumpleng desa brengkok 

kecamatan berondong 

kabupaten lamongan ) 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

secara parsial, semua 

variabel bauran promosi 

yang terdiri dari 

periklanan, promosi 

penjualan dan publisitas 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan 

terhadap variabel proses 

keputusan pembelian 

 

9 Rudy 

wicaksonso 

(2013) 

Pengaruh bauran promosi 

terhadap keputusan 

membeli luwak white 

coffe (studi di kecamatan 

singosari kabupaten 

malang) 

Dari hasil analisis 

regresi diketahui bahwa 

variabel bauran promosi 

yang berpengaruh 

secara parsial terhadap 

keputusan pembelian 

luwak white coffe. 

 

10 Irum (2016) Pengaruh  bauran promosi 

terhadap volume 

penjualan rumah pada 

perumahan d‟cassablanca 

di samarinda 

Menunjukkan bahwa 

secara simultan variabel 

periklanan dan promosi 

penjualan berpengaruh 

signifikan terhadap 

volume penjualan 

perumahan . 

 

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2018 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Islan Negeri Raden Fatah 

Palembang pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Penelitian dilakukan 

pada mahasiswi yang telah memakai produk Wardah dan mahasiswi tersebut 

masih aktif dan tidak sedang mengambil cuti kuliah. Penelitian mengambil 

responden mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang karena peneliti beranggapan 

bahwa mahasiswi tersebut menggunakan produk wardah karena sebagai seorang 

wanita harus menunjang penampilan harus bisa memilih produk kosmetik yang 

tidak hanya murah tapi juga mempunyai kualitas yang baik  Karena itulah 

difokuskan kepada mahasiswi FEBI utamanya angakatan 2016. 

B. Desain Penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang telah dilakukan maka desain penelitian 

ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. penelitian kuantitatif adalah metode yang 

berlandaskan pada positivisme, digunakan untuk meneliti populasi dan 

sampel.Penelitian kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan 

mengunakan angka-angka untuk mencandarkan karateristik individu , penelitian 

ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh periklanan dan promosi penjualan 

terhadap keputusan membeli produk wardah pada mahasiswi FEBI UIN Raden 

Fatah Palembang
31
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Sugiyono, MetodePenelitianKuantitatif R&D, (Bandung : AlfabetaBandung, 2014), 

hal:225                                                                                                                                               
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C.  Sumber dan Jenis data  

1.  Sumber Data   

1) Data primer  

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari 

responden yang akan diteliti.
32

 Data primer dalam penelitian ini 

adalah  hasil penyebaran kuesioner kepada responden yang 

menggunakan produk wardah. 

2) Data sekunder  

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjeknya. data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah nama-nama 

dan jumlah mahasisiwi FEBI UIN Raden Fatah Palembang tahun 

angkatan 2016 yang diperoeh dari BAAK UIN Raden Fatah 

Palembang. 

 

2. Jenis Data  

penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. data diperoleh dengan 

mengukur nilai satu variabel atau lebih dalam sampel (populasi) melalui 

kuesioner
33

. dengan menjelaskan tentang pengaruh periklanan dan promosi 

penjualan terhadap keputusan membeli produk wardah.  
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Ibid, hal:161 
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 Syahirman Yusi dan umiyati idris, STATISKA untuk ekonomi dan penelitian, 

(Palembang: penerbit Citrabooks Indonesia, 2010) halm 4 
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D.  Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan data subjek penelitian. apabila seorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian disebut penelitian 

populasi . dalam penelitian ini populasinya adalah 687 dan sampelnya adalah 

87 Mahasiswi FEBI UIN Raden fatah Palembang  tahun angkatan 2016.
34

 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. dalam Penelitian ini  tidak seluruh anggota populasi diambil, 

melainkan hanya sebagian dari populasi dan hasil penelitian akan 

digeneralisasikan pada seluruh populasi. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

nonprobability sampling  adalah teknik yang memberikan peluang atau 

kesempatan tidak sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel. Teknik yang dimana subjeknya dipilih karena kenyamanan dan 

kedekatan mereka pada peneliti. .
35
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Suharsimi, arikunto. “prosedur penelitian suatu pendekatan dan praktek “. 

(Jakarta:Rinieka Cipta,2002), hlm 130 
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 hhtp://yupyonline.com/riset/teknik pengumpulan sampel dengan metode purposive 

sampling  
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Terdapat banyak cara maupun rumus untuk menentukan jumlah sampel, 

salah satunya adalah menggunakan rumus Slovin yang sederhana dan mudah 

dihitung.Secara Matematis, Rumus Slovin yang kita gunakan untuk 

menentukan jumlah sampel adalah sebagai berikut: 

 n     = 689 / (1+689.(10%)
2
) 

 = 689 / (1+689.(0,1)
2
) 

= 689 / (1+689.(0,01)) 

= 700 / (7,89) 

= 87,3Dibulatkan menjadi 87 orang. 

 

Keterangan : 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Total Populasi 

e = Batas Toleransi Error 

E.Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan teknik penyebaran kuisioner, peneliti menyebarkan daftar 

pertanyaan kepada mahasiswi FEBI UIN  Palembang yang menjadi 

responden. 

1. Kusioner merupakan sejumlah pertanyaan atau pernyataan  yang diberikan 

kepada responden  secara tertulis tetang data faktual atau opini yang 

berkaitan dengan diri responden. 
36
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Dengan skala likert, maka variabel penelitian yang akan diukur dan 

dijabarkanmenjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan 

sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan 

skala likert mempunyai gradasi sangat positif samapai sangat negatif.
37

 

 

ukuran skala yang digunakan ada 5 yaitu : 

1. Sangat Setuju (SS)  : diberi skor 5 

2. Setuju (S)                : diberi skor 4 

3. Kurang seruju (KS) : diberi skor 3 

4. Tidak Setuju (TS)    : diberi skor 2 

5. Sangat tidak setuju  : diberi skor 1 
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F. Variabel- Variabel Penelitian   

Variabel yang digunakan dalam penelitin ini terdiri dari variabel dependen 

dan variabel independen.  

1. Variabel Bebas  (independen) 

Variabel bebas (idependen) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen) 
38

. 

dalam penelitian terdapat dua variabel bebas yaitu Periklanan (X1) dan 

Promosi Penjualan (X2). 

 

2. Variabel Terikat (Dependen) 

variabel terikat (Dependen) yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
39

 dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel terikatnya adalah keputusan membeli (Y1).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
          

38
 nanang martono, pennelitian kuantitatif analisis isi dann analisis sekunder (Jakarta: PT.raja 

grafindo perseda,2010) hlm 61 
          

39
 ibid ,                     
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Tabel 3.2 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Defisi Operasional Indikator Skala 

Periklanan 

(X1) 

Periklanan adalah 

promosi yang 

dilakukan dengan 

menggunakan alat 

atau media yang 

ditujukan pada 

masyarakat luas.  

Menurut Kotler : 

a. mission (tujuan ) 

b. Message (pesan 

yang di sampaikan) 

c. Media yang 

digunakan  

 

Skala Likert, 

dengan rentang 

angka 1 sampai 5 

Promosi 

Penjualan 

(X2) 

Promosi penjualan 

merupakan promosi 

yang dilakukan 

untuk jangka 

pendek.  

Menurut Kotler dan Keller : 

a. Frekuensi promosi  

b. Kualitas Promosi  

c. Ketetapan Waktu 

Skala Likert, 

dengan rentang 

angka 1 sampai 5 

Keputusan 

Membeli 

(Y3) 

Keputusan Membeli 

merupakan proses 

dimana konsumen 

memutuskan akan 

membeli suatu 

barang atau tidak.  

Menurut akbar dan Nizar : 

a. Yakin dalam 

membeli 

b. mencari informasi 

c. meremcanakan 

pembelian  

d. sesuai keinginan  

 

Skala Likert, 

dengan rentang 

angka 1 sampai 5 

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2018                                                           
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G. Instrumen Penelitian  

1. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

keandalan atau keabsahan suatu alat ukur. Validitas digunakan untuk 

mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar (konstruk) pertanyaan 

dalam mendefinisikan suatu variabel. Uji validitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan r table untuk tingkat signifikan 5% dari 

degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini (n) adalah jumlah sampel. Jika r 

hitung ˃ r tabel maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid, 

demikian sebaliknya.
40

 

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu 

alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Uji reliabilitas instrumen 

dapat dilihat dari besarnya atau tidaknya nilai cronbach alpha pada  variabel. 

Cronbach alpa digunakan untuk mengetahui pertanyaan atau menguji 

kekonsistenan responden dalam menjawab seluruh pertanyaan . untuk mengukur 

masing-masing variabel dinyatakan  reliable jika memiliki Cronbach Alpa lebih 

besar dari 0,60. Dalam menjawab Ketidakkonsistenan dapat terjadi karena 

                                                           
40

Sugiyono, MetodePenelitianKuantitatif R&D, (Bandung :AlFabetaBandung, 2014), 

hal:239 
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perbedaan persepsi responden atau responden kurang memahami dalam menjawab 

pertanyaan yang diberikan .
41

 

H. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan 

setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan 

dalam analisis data adalahmengelompokkan data berdasarkan variabel dan 

jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 

menguji hipotesis yang telah diajukan.  

Berdasarkan latar belakang penelitian kuantitatif ini, maka teknik 

analisis  data yang digunakan bertujuan untuk menguji apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan atau tidak antar komponen variabel periklanan dan 

promosi penjualan terhadap keputusan membeli .Dalam penelitian ini teknik 

analisis yang digunakan adalah: 

1. Uji Asumsi Klasik 

Dalam menganalisis regresi linier berganda terdapat asumsi-asumsi 

yang harus dilihat tidak memberikan hasil bias (Best Linier Unbiased 

Estimator/ BLUE). Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi uji normalitas, linieritas, multikolinearitas, dan heteroskedatisitas. 

                                                           
41

Ibid, hal :239 
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Masing-masing pengujian asumsi klasik tersebut secara rinci dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah  

model regresi, variabel dependen dan variabel  independen mempunyai 

distribusi normal atau tidak. model regresi yang baik adalah distribusi data 

normal atau mendekati normal, deteksi normalitas dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik.  

Untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran data, maka 

dilakukan perhitungan uji normalitas sebaran dengan uji statistik 

kolmogorof-smirnov (K-S). untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran 

data. Menurut Hadi data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikan 

˃ 0,05, sebailiknya jika nilai signifikannya ≤ 0,05 maka sebarannya 

dinyatakan tidak normal.
42

 

   Hipotesis yang dikemukakan: 

   Ho = data residual berdistribusi normal (Asymp.sig ˃ 0,05) 

   Ha = data residual tidak berdistribusi normal (Asymp.sig ˂ 0,05) 

 

 

                                                           
42

SutrisnoHadi, Seri Program Statistic-Versi 2000, (Yogyakarta: UniversitasGajaMada, 

2000), hal:102 
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b. Uji Linieritas 

Salah satu asumsi dari analisis regresi adalah linieritas.
43

Hal ini 

dimaksudkan apakah garis regresi antara X dan Y membentuk garis linier 

atau tidak. uji ini ditentukan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel bebas sebagai prediktor mempunyai hubungan linier atau tidak 

dengan variabel terikat. Menurut sugiyono, “kalau tidak linier maka analisis 

regresi tidak bisa dilanjutkan” 

c.  Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah alat uji bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lainnya.  

Menurut Ghozali cara mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi 

variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. 

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat pola 

tertentu  pada grafik scatterplot antara SPREID dan ZPRED. Dasar analisis 

heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:
44

 

• Jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola yang teratur 

(bergelombang,melebarkemudianmenyempit),maka mengidentifikasikan 

telah terjadi heteroskedastisitas. 

• Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 

bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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Ibid, hal:103 
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Ibid, hal: 113 
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3. Analisis Regresi Berganda  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi linier berganda , yaitu pengujian statistic yang digunakan untuk mengukur 

besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

jumlah  

Peneliti menggunakan program spss 16.0 untuk mendapatkan hasil yang terarah 

dengan menggunakan rumus regresi sebagai berikut : 

Y= a+ b1X1 + b2X2 +  e 

Keterangan: 

Y         = Keputusan Membeli 

 X1       =  Periklanan  

X2        = Promosi  Penjualan 

a= Nilai konstanta , perpotongan garis pada sumbu X 

b1b2     = Koefisien regresi variable X 

e          = Error/Residual  

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang 

telah disusun berdasarkan data penelitian. 
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a.  Uji T atau Uji Persial 

 Uji t (persial) dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh secara 

versial independen terhadap variabel dependen. selain itu, tujuan 

dilakukannya uji signifikan secara persial ini adalah untuk mengukur 

secara terpisah dampak yang ditimbulkan dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen.  

b. Koefisien Determinasi  

Koefisien Determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai  yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel 

independen memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien 

determinasi untuk data silang (cross section) relatif mudah karena adanya 

variasi yang besar antar masing-masing pengamatan. Nilai koefisien 

determinasi mempunyai interval nol sampai satu (0≤ ≤1). Jika  = 1, berarti 

besarnya persentase sumbangan  terhadap variasi (naik-turunnya) Y secara 

bersama-sama adalah 100%.  

Hal ini menunjukkan bahwa apabila koefisien determinasi 

mendeteksi 1, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependennya semakin kuat, maka semakin cocok pula garis regresi untuk 

meramalkan Y.                                                                                             
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BAB IV 

HASIL  PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden menggambarkan beberapa objek penelitian 

secarar ingkas yang diperoleh  darihasilpengumpulan jawaban kuesioner oleh 

responden, melalui pembagian kuesioner adapun karakteristik responden yang 

diungkapkan didalam penelitian ini adalah Usia,  Jenis Produk yang dipakai, 

Lama Menggunakan Produk, Uang Saku Perbulan mahasisiwi Fakultas Ekonomi 

Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.  

1. Usia 

 Respondenberdasarkan Usia dapat digambarkan seperti Tabel 4.1 

dibawahini : 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Menurut Usia 

No Usia Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 18 tahun 27 31 % 

2 19 -20 tahun 60 69 % 

 Total  87 100 

    

sumber :Data diolah, 2018 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden produk wardah berusia 

18 tahun sebanyak  27 responden (31%),  
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usia 19-20 tahun sebanyak 60 responden (69%) , artinya responden terbanyak 

pada usia 19-20  tahun. 

2. Jenis Produk wardah yang dipakai 

Responden berdasarkan jenis produk wardah yang dipakai seperti 

Tabel4.2 : 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Menurut Jenis Produk yang dipakai 

No Jenis Produk Yang di Pakai Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 Lipstik 25 29% 

2 Bedak 18 20% 

3 BB Cream 12 14% 

4 Serum Lightening 17 20% 

5 Fasial Wash 15 17% 

 Total 87 100 

sumber : Data diolah, 2018 

Tabel 4.2 terlihat bahwa dari 87 responden, diketahui bahwa menurut jenis  

produk yang dipakai responden yang menggunakan lipstick 25 responden (29%), 

produk bedak 18 responden (20%), produk BB Cream 12 responden (14%), 

produk serum lightening 17 responden (20%), produk facial wash 15 responden 

(17%), artinya responden terbanyak pada jenis produk yang dipakai adalah Lipstik 

25 orang.  
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3. Lama Menggunakan Produk 

Distribusi Responden Menurut Lama Menggunakan Produk 

digambarkan seperti pada  Tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Lama Menggunakan Produk Wardah 

No Lama Menggunakan Produk Wardah Jumlah (orang) Persentase(%) 

1 >1 Tahun 33 38% 

2 >2 tahun 20 23% 

3 >3 tahun 20 23% 

4 >4 tahun 14 16% 

 Total 87 100 

sumber: Data diolah, 2018 

Pada Tabel 4.3 bahwa mahasiswi FEBI UIN Raden Fatah yang  lama 

menggunakan produk wardah >1 tahun sebanyak 33 responden atau (38%), lama 

menggunakan produk  >2 tahun sebanyak 20 responden atau (23%), lama 

menggunakan produk wardah >3 tahun sebanyak 20 responden atau (23%) , 

sedangkan yang >4 tahun menggunakan produk wardah sebanyak 14 responden 

atau (16%). artinya responden terbanyak menggunakan produk wardah >1 tahun 

sebanyak 33 responden (38%).  

4. Uang Saku Perbulan 

Distribusi respoden Menurut UangSakuPerbulandigambarkan seperti 

Tabel berikut: 
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Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Menurut Uang Saku Perbulan 

No Uang Saku Perbulan Jumlah (orang) Persentase 

1 < Rp.500.000 24 28% 

2 Rp. 500.000- Rp. 1.000.000 33 38% 

3 >Rp. 1.000.000 30 34% 

 Total 87 100 

sumber : Data diolah, 2018 

BerdasarkanTabel 4.4 menunjukanbahwaparamahasiswi mempunyai uang 

saku perbulan Rp. 500.000 ,00 – Rp. 1.000.000,00 sebanyak 33 responden (38%), 

ada mahasiswi yang memiliki uang saku kurang dari Rp. 500.000,00 sebanyak 24 

responden (28%) sedangkan lebih dari Rp. 1.000.000,00 sebanyak 30 (34%). 

artinya responden terbanyak menggunakan uang saku dalam 1 bulan sebanyak 33 

responden atau (38%). 

B. Analisis Data 

1. Deskripsi Data Penelitian  

Data dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan 

kuesioner, pengembangan variabel-variabel menjadi indikator lalu berupa sebuah 

pernyataannya yang nantinya responden menyatakan setuju dan tidak setuju. 

Dalam hal pengukuran kuesioner ini menggunakan skala likert pada pemberian 

kuesioner pada responden secara acak namun harus memenuhi  karakteria 

salahsatunya menggunakan produk wardah. 
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2. Uji Validitas 

a. Uji Validitas Variabel Periklanan (X1)  

untuk melihat tingkat Periklanan telah dilakukan pengisian kuesioner 

oleh 87 responden sebagai uji coba dengan menjawab 5 item pertanyaan. 

kemudian 5 pertanyaan tersebut dijadikan sebagai indikator periklanan yang 

terdiri dari 3 dimensi yaitu: Tujuan (mission),Pesan (message), Media yang 

digunakan.. perhitungan uji validitas ini menggunakan bantuan SPSS dan hasil uji 

Validitas dari 5 item pertanyaan untuk variabel Periklanan pada Tabel 4. 5 

dibawah ini. 

Tabel 4.5 

Uji Validitas untuk Variabel Periklanan (X1) 

Pertanyaan Ci-Tc r-tabel Keterangan 

X1.1 0,419 0.2108 Valid 

X1.2 0,423 0,2108 Valid 

X1.3 0,120 0,2108 Tidak Valid 

X1.4 0,284 0,2108 Valid 

X1.5 0.155 0,2108 Tidak Valid 

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2018 

Tabel 4.5 bahwa X1.3 dan X1.5 menunjukkan Tidak Valid pada r-hitug 

(Ci-Tc) sebesar 0,120 dan 0,155, sedangkan r-tabel pada taraf 0,05 sebesar 0,2180 

maka item tersebut tidak valid tapi secara keseluruhan item pertanyaan pada 

variabel periklanan menunjukkan Valid pada r-tabel taraf 0,05. Maka item yang 

tidak valid akan dikeluarkan dalam uji validitas selanjutnya selanjutnya pada tabel 

4.6. 
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Tabel 4.6 

Uji Validitas untuk Variabel Periklanan (X1) 

Pertanyaan Ci-Tc r-tabel Keterangan 

X1.1 0,527 0.2108 Valid 

X1.2 0,555 0,2108 Valid 

X1.4 0,285 0,2108 Valid 

Sumber: Hasil olah data dari  penelitian, 2018 

Bahwa dengan ini indikator pertanyaan bisa digunakan sebagai alat ukur 

pada variabel Periklanan dan indikator tersebut merupakan item pernyataan yang 

Valid dalam penelitian ini.  

b. Uji Validitas Variabel Promosi Penjualan (X2) 

Untuk melihat tingkat promosi penjualan telah dilakukan pengisian 

kuesioner oleh 87 responden sebagai uji coba dengan menjawab 4 item 

pertanyaan tersebut dujadikan indikator promosi penjualan yang terdiri dari 

Frekuensi Penjualan, Kualitas Promosi, Ketetapan waktu.  Perhitungan uji 

validitas ini menggunakan bantuan SPSS dan hasil uji Validitas dari 4 item 

pertayaan untuk variabel promosi penjualan pada tabel 4.7 dibawah ini. 

Tabel 4.7 

Uji Validitas untuk Variabel Promosi Penjualan  (X2) 

Pertanyaan Ci-Tc r-tabel Keterangan 

X2.1 0,294 0.2108 Valid 

X2.2 0,376 0,2108 Valid 

X2.3 0,057 0,2108 Tidak Valid 

X2.4 0,384 0,2108 Valid 

Sumber: hasil olah data penelitian, 2018 
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Tabel 4.7 menunjukkan bahwa X2.3 tidak valid dengan r-hitung (Ci-Tc) 

0,057Sedangkan r-tabel 0,2108 artinya r-hitung lebih kecil dai r-tabel, namun 

pada pertanyaan lainnya menunjukkan Valid pada taraf nyata0,05. Maka dengan 

ini item yang tidak Valid akan dikeluarkan dari uji validitas data pada tabel 4.8 

Tabel 4.8 

Uji Validitas untuk  Variabel Promosi Penjualan  (X2) 

Pertanyaan Ci-Tc r-tabel Keterangan 

X2.1 0,332 0.2108 Valid 

X2.2 0,506 0,2108 Valid 

X2.4 0,357 0,2108 Valid 

Sumber : hasil olah data penelitian, 2018 

Dengan ini bahwa indikator perntanyaan bisa digunakan sebagai alat ukur pada 

variabel promosi penjualan dan indikator tersebut merupakan item pertanyaan 

yang valid dalam penelitian ini. 

a. Uji Validitas Variabel Keputusan Membeli (Y) 

Utuk melihat tingkat keputusan membeli produk wardah telah dilakukan 

pengisian kuesioner oeh 87 responden sebagai uji caba dengan menjawab 8 item 

pertanyaan ke 8 pertanyaan tersebut dijadikan sebagai indikator sebagai keputusan 

membeli yang tediri dari yaitu yakin dalam membeli, mencari informasi, 

merencanakan pembelian dan sesuai keinginan. Perhitungan uji validiatas ini 

menggunakan bantuan SPSS dan hasil uji validitas dari 8 item pernyataan untuk 

variabel keputusan membeli pada tabel 4.9 
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Tabel 4.9 

Uji Validitas untuk Variabel Keputusan Membeli (Y) 

 

Pertanyaan Ci-Tc r-tabel Keterangan 

Y1 0,453 0,2108 Valid 

Y2 0,331 0,2108 Valid 

Y3 0,210 0.2108 Valid 

Y4 0,333 0,2108 Valid 

Y5 0,336 0.2108 Valid 

Y6 0,581 0,2108 Valid 

Y7 0,367 0,2108 Valid 

Y8 0,371 0,2108 Valid 

Sumber: hasil olah data penelitian, 2018 

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa seluruh item menunjukkan valid dengan r-

tabel (Ci-Tc) diatas 0,05, dengan ini bahwa indikator pernyataan bisa digunakan 

sebagai alat ukur variabel keputusan Membeli dan indikator tersebut merupakan 

item pertanyaan yang valid dalam penenlitian ini. 

 

b. Uji Realiabilitas  

Tabel 4.10 

Tabel Uji Realibilitas dengan nilai Cronbach’s alpha  >0,60 

 

Variabel Nilai Cronbach‟s Alpha Keterangan 

Periklanan 0,639 0,60 Reliable 

Promosi Penjualan 0,602 0,60 Reliable 

Keputusan Membeli 0,680 0,60 Reliable 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2018 

Berdasarkan tabel 4.10 pengujian realibilitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan teknik statistik cronbach‟s alpha instrumen dilakukan realible 

apabila memiliki nilai a >0.60.                                                                               
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Dalam perhitungan nilai realibilitas cronbach‟s alpha untuk variabel 

Periklanan dengan menggunakan SPSS 16 adalah 0,639 yakni dari 5 pertanyaan 

yang dijadikan indikator  pada variabel periklanan (X1) telah reliable namun pada, 

nilai cronbach‟s alpha Promosi Penjualan sebesar 0,602 dari 4 pertanyaan telah 

reliable, dalam hasil nilai cronbach‟s alpha keputusan membeli sebesar 0,680 

maka indikator ini dikatakan baik (reability).   

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas dilakukan terhadap residual regresi.pengujian 

dilakukan dengan  menggunakan grafik P-Pplot.data yang normal adalah data 

yang membentuk titik-titik yang menyebar tidak jauh dari garis diagonal. Hasil 

analisis regresi linier dengan grafik normal P-P Plorterhadap residual error model 

regresi diperoleh sudah menunjukkan adanya polagrafik yang normal, yaitu 

adanya sebarapa titik yang berbeda tidak jauh dari garis diagonal. 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas  
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Dari gambar 4.1 menunjukan model regresi berdistribusi normal karena 

penyebaran titik mengikuti garis diagonal. Dengan menggunakan data dalam 

bentuk disribusi data (sampel) yang digunakan dalam penelitian. oleh karena itu 

dapat dikatakan bahwa hasil output grafik normal probability plot.  

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikoenaritas bertujuan untuk memilihat ada atau tidaknya 

korelasi yang tinggi antara variabel-variabel dalam indepeden dalam suatu model 

regresi linier berganda. jika ada korelasi yang tinggi antara variabel-variabel 

independennya, maka hubungan antara varaiabel independen terhadap variabel 

dependennya menjadi terganggu.  

Model regresi yang baik seharusnya tidak menjadi korelasi diantara 

variabel bebas. uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat VIF ( varians 

inflation factors) dan nilai tolerance.  

1. tidak  terjadi multikolinieritas, jika nilai tolerance lebih besar 0,10  

2. terjadi multikolinieritas, jika nilai tolerance lebih kecil atau sama 

dengan 0,10.dengan melihat nilai VIF  (variance Inflation Factors).  

3. tidak terjadi multikolinieritas, jika nilai VIF lebih kecil 10,00 

4. terjadi multikolinieritas, jika nilai VIF lebih besar atau sama 

dengan 10,00. 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 10.122 2.358  4.293 .000   

Periklanan 

(X1) 
.896 .162 .492 5.519 .000 .965 1.036 

Promosi 

penjualan (X2) 
.490 .170 .256 2.875 .005 .965 1.036 

a. Dependent Variable: Keputusan Membeli (Y)      

 

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan bahwa hasil uji Multikolinieritas 

menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang 

dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil 

perhitungan nilai variance inflation factor (VIF) juga menunjukkan hasil yang 

sama, tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada Multikolinieritas antar variabel 

periklanan (X1), promosi penjualan  (X2), dalam model regresi. Dengan demikian 

kedua variabel independen dapat digunakan untuk memprediksi keputusan 

pembelian. 
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a. Uji Heteroskederitas 

Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varins dan residual, dari satu pengamatan yang lain . untuk 

mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat digunakan metode grafik 

Scatterplot yang dihasilkan oleh output rogram SPSS 16.0, apabila pada gambar 

menunjukkan bahwa titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan.  

Gambar 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada Gambar 4.2 grafik scatterplot 

menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar  
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baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat  

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga 

model regresi layak dipakai untuk memprediksi keputusan pembelian. 

4. AnalisisRegresi Linier Berganda 

Analisis ini untuk memprediksikan nilai dari variabel dependen apabila 

nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk 

mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 

apakah masing-masing variabel independen berpengaruh atau tidak berpengaruh. 

Berikut ini merupakan hasil pengolahan data dengan menggunakan batuan 

program SPSS 16. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 10.122 2.358  4.293 .000   

Periklanan 

(X1) 
.896 .162 .492 5.519 .000 .965 1.036 

Promosi 

penjualan (X2) 
.490 .170 .256 2.875 .005 .965 1.036 

a. Dependent Variable: Keputusan Membeli (Y)      

 

Berdasarkan tabel 4.12 hasil perhitungan dari uji regresi linier berganda (Tabel 

4.12) diperoleh nilai konstanta (a) dari model regresi = 10,122 dan koefisien 

regresi (𝑏𝑖) dari setiap variabel-variabel independen diperoleh 𝑏1 =                   
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0,896, 𝑏2 = 0,490. Berdasarkan nilai konstanta dan koefisien regresi 

tersebut, maka hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel 

dependen dalam model regresi dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Y = 10,122 + 0,896 X1 + 0,490 X2 + e 

Persamaan regresi di atas dapat dijadikan sebagai berikut : 

a. Nilai konstanta (a) adalah 10,122, dapat diartikan jika periklanan , promosi 

penjualan nilainya 0, maka tingkat yang mempengaruhi keputusan 

membeli adalah periklanan sebesar 10,122. 

b. Nilai koefisien regresi variabel periklanan(𝑏1) yaitu 0,896, artinya apabila 

variabel periklanan meningkat sebesar satu satuan, maka akan diikuti 

dengan peningkatan keputusan pembelian (Y) terhadap variabel 

periklanan, yaitu sebesar 0,896 satuan, sementara yang lain tetap. Apabila 

variabel periklanan (X1) menurun sebesar satu satuan, maka akan diikuti 

dengan penurunan keputusan pembelian (Y) terhadap variabel periklanan 

yang  mempengaruhi keputusan pembelian produk wardah yaitu sebesar 

0,896.  

hasil penelitian ini menunjukkan kearah positif variabel periklanan 

yang mencakup  tujuan (mission), pesan (message) dan media yang 

digunakan. dimana mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang mencari 

produk yang menarik dalam mengambil keputusan membeli suatu produk 

kosmetik, dan melihat tujuan iklan , pesan periklanan dan media yang 

digunakan iklan. 
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5. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

Uji secara simultan (Uji F), Uji secara parsial (Uji t), dan uji koefisien 

determinasi (R
2
). 

1. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F (F-test) dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel –

variabel independen Periklanan (X1), Promosi Penjualan (X2)  atau 

pengaruh periklanan secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel 

dependen (keputusan Membeli). 

a. Menentukan hipotesis  

Ho: tidak ada yang mempengaruhi periklanan secara simultan 

terhadap keputusan membeli produk wardah pada mahasiswi 

FEBI UIN Raden Fatah Palembang.  

Ha: ada yang mempengaruhi periklanan secara simultan terhadap 

keputusan membeli produk wardah pada mahasiswi FEBI 

UIN Raden Fatah Palembang.  

b. Menentukan Ftabel 

pada Ftabel jumlah responden maksimal 689 responden , pada 

penelitian ini mengambil sampel sebanyak 87. nilai Ftabel didapat 

berdasarkan perhitungan sebagai berikut:  

n   : Jumlah Observasi  

k    : Jumlah variabel penelitian  
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N1   : k -1 = 3-1 =2 

N2   : 689 

nilai signifikan digunakan sebesar 5% atau 0,05 

Maka, nilai Ftabel  = 3,11 

c. menarik kesimpulan  

Jika Fhitung  > Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima , sedangkan  

Jika Fhitung < Ftabel maka Ho diterima dan Ha ditolak  

adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut ini : 

Tabel 4.13 

Hasil Uji F 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 381.826 2 190.913 23.139 .000
a
 

Residual 693.070 84 8.251   

Total 1074.897 86    

a. Predictors: (Constant), Promosi penjualan (X2), Periklanan (X1)  

b. Dependent Variable: Keputusan Membeli (Y)   

sumber: Data Diolah SPSS 16, 2018 

Dari Tabel 4.13, diketahui bahwa nilai Fhitung ≥ Ftabel 23,193 ≥ 3,11 sehingga 

Ho ditolak dan Ha diterima dengan signifikansi sebesar 0.000 < 0.05. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel periklanan  (X1) promosi penjualan  (X2), secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). 
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2. Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial dilakukan dengan 

uji t. pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan peran secara 

parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

mengasumsikan bahwa variabel independen dianggap konstan. 

a. Menentukan hipotesis 

Ha1 :ada pengaruh periklanan secara parsial terhadap keputusan 

membeli produk wardah pada mahasiswi FEBI UIN Raden Fatah 

Palembang. 

Ha2 : ada pengaruh promosi penjualan secara parsial terhadap 

keputusan membeli produk wardah pada mahasiswi FEBI UIN 

Raden Fatah Palembang 

b. Menentukan ttabel 

pada ttabel jumlah responden 689 responden, pada peneliti ini 

mengambil sampel 87 dengan tingkat signifikan (a) 5%, maka 

diperoleh angka Ttabel 1,66298 

c. menarik kesimpulan  

Jika dihitung thitung > ttabel Ho ditolak dan Ha diterima sedangkan  

Jika thitung < ttabel Ho diterima dan Ho ditolak. 

adapun hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut ini : 
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Tabel 4.14 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 10.122 2.358  4.293 .000   

Periklanan 

(X1) 
.896 .162 .492 5.519 .000 .965 1.036 

Promosi 

penjualan (X2) 
.490 .170 .256 2.875 .005 .965 1.036 

. Dependent Variable: Keputusan Membeli (Y) 

sumber: Data Diolah SPSS 16, 2018 

berdasarkan tabel 4.14 , menunjukkan bahwa: 

a) Variabel Periklanan (X1) 

Dari tabel coefficients diperoleh nilai thitung> ttabel(5,519 > 1,66298) 

dengan signifikansi 0,000< 0,05 maka Ho diterima, artinya secara parsial 

terdapat pengaruh positif signifikan antara periklanan terhadap keputusan 

pembelian. Arah koefisien regresi positif berarti bahwa periklanan memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

b) Variabel Promosi Penjualan  (X2)  

Dari tabel coefficients diperoleh nilai thitung> ttabel (2,875 > 1,66298) 

dengan signifikansi 0,005 <  0,05 maka Ho diterima, artinya secara parsial 

terdapat pengaruh positif signifikan antara produk terhadap keputusan pembelian. 

Arah koefisien regresi                                                                                              
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positif berarti bahwa faktor produk memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian.  

 

3. Koefisien Determinasi (Adjusted R2)  
 

Koefisien Determinasi (R2) adalah sebuah koefisien yang digunakan 

untuk melihat seberapa besar variabel independen (Periklanan,Promosi penjualan 

) dapat menjelaskan variabel dependennya (Keputusan Membeli). Apabila angka 

koefisien determinasi semakin mendekati 1, maka pengaruh variabel independen 

terhadap variabledependen adalah semakin kuat.Sedangkan nilai koefisien 

determinasi (Adjusted R2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen adalah terbatas. 

Tabel 4.15 

Uji Koefisien Determinan 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .596
a
 .355 .340 2.87243 1.485 

a. Predictors: (Constant), Promosi penjualan (X2), Periklanan (X1) 

b. Dependent Variable: Keputusan Membeli (Y)  

sumber: Data Diolah SPSS 16, 2018 

 

Berdasarkan tabel 4.15, diketahui bahwa nilai Korelasi (R) sebesar 0,596. 

Ini menunjukkan bahwa korelasi positif antara variabel dependen dengan variabel 

independen kuat, hal ini dikarenakan nilai korelasi sebesar 0,596  mendekati 

angka 1. Sedangkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,340.                                  
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Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama periklanan dan promosi 

penjualan memberikan pengaruhyang signifikan terhadap  keputusan membeli 

produk wardah pada mahasiswi FEBI UIN Raden Fatah Palembang sebesar 

3,40%.  
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C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Periklanan (X1) Terhadap Keputusan Membeli Produk 

Wardah (Y) 

Berdasarkan tabel nilai thitung untuk variabel periklanan  adalah yang 

artinya bahwa faktor periklanan memiliki hubungan yang positif terhadap 

keputusan membeli produk wardah. sedangkan nilai ttabel  adalah sebesar 1,66296 

selain itu nilai signifikanya adalah 0,0000  lebih kecil dari pada taraf signifikan 

0,05 , sehingga pengaruh faktor periklanan terhadap keputusan membeli produk 

adalah signifikan nilai thitung> ttabel  (5,519 >1,66296) dan nilai signifikan 0,000 < 

0,05 , maka Ho ditolak dan Ha diterima  artinya terdapat pengaruh yang positif 

dan signifikan  antara faktor periklanan terhadap keputusan membeli. 

 

2. Pengaruh Promosi Penjualan (X2) Terhadap Keputusan Membeli 

Produk Wardah (Y) 

Berdasarkan tabel diatas nilai thitung untuk variabel promosi penjualan 

2,875 yang artinya bahwa faktor promosi penjualan memiliki hubungan yang 

positif  terhadap keputusan membeli produk wardah , sedangkan nilai ttabel adalah 

sebesar 1,66296  selain itu nilai signifikannya adalah 0,05.sehingga pengaruh 

promosi penjualan terhadap keputusan membeli adalah signifikan nilai thitung > 

ttabel  (2,875 > 1,66298) dan nilai signifikan 0,000 > 0,05 , maka Ho ditolak dan Ha 

diterima , artinya terdapat pengaruh positif yang signifikan antara promosi 

penjualan terhadap keputusan membeli.                                                                  
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3. Pengaruh Periklanan dan Promosi Penjualan (X) Terhadap 

Keputusan Membeli Produk Wardah Pada Mahasiswi Fakultas 

Ekonomi dan  Bisnis Islam (Y) 

Secara siultan secara bersama-sama kedua variabel ini memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap varaibel Y keputusna membeli dan hasil analisa yang 

dilakukan penulis , signifikan pengaruh variabel bebas dalam penelitian ini 

(Periklanan dan Promosi Penjualan) terhadap variabel terikat keputusan membeli 

adalah sebesar 0,00 yang lebih kecil dari batas signifikan 0,05, kemudian terlihat 

pada tampilan Model Summary, nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,340 

apabila diterjemahkan berarti 3,40 persen keputusan membeli produk wardah pada 

mahasiswi FEBI UIN Raden Fatah Palembang dipengaruhi oleh faktor periklanan 

dan promosi penjualan.  

hasil yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan teori 

yang telah didapatkan penulis, bahwa dalam kehidupan setiap manusia satu sama 

lain memiliki pengaruh. seperti periklanan, mendorong manusia untuk lebih 

berkreatifitas dalam membuat iklan , terlebih dilingkungan pelaku perusahaan 

kosmetik harus mampu melakukan promosi penjualan yang lebih kreatif dari 

pesaing nya 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka pada 

penelitian  disimpulkan 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara periklanan 

terhadap keputusan membeli. Dilihat dari  uji t diperoleh nilai thitung> ttabel ( 

5,519 > 1,66296) dengan signifikan 0,000 < 0,05. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara Promosi 

penjualan terhadap Keputusan membeli. Dilihat uji t diperoleh nilai 

thitung>ttabel( 2,875 > 1,66298) dengan signifikan 0,005 < 0,05. 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan  antaraperiklanan  

dan promosi terhadap keputusan membeli produk wardah pada mahasiswi 

FEBI UIN Raden Fatah Palembang. dilihat dari Fhitung> Ftabel ( 23,193 > 

3,11) dengan signifikan nya 0,000 > 0,05.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan di atas , maka 

saran yang dapat diberikan sebagai berikut : 

1. Diharapkan pada perusahaan kosmetik wardah harus lebih banyak 

melakukan iklan yang menarik dan inovatif, tidak hanya melakukan 

promosi lewat iklan tapi pesan yang disampaikan harus jelas agar 

masyarakat semakin mengerti bahwa kecantikan tidak hanya dari  

kosmetik yang dipakai tapi kecantikan hati yang lebih penting. 

2. Diharapkan perusahaan kosmetik sering melakukan promosi penjualan 

yang kreatif dan lebih supaya konsumen lebih percaya untuk membeli  dan 

menambah pelanggan baru. 

3. Diharapkan pada masyarakat luas harus lebih memperhatikan dalam 

membeli produk kosmetik agar tidak mudah tertipu dengan kosmetik yang 

tidak berlabel halal.   
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KUESIONER PENELITIAN  

Pengaruh Periklanan Dan Promosi Penjualan Terhadap Keputusan Membeli 

Produk Wardah Pada Mahasiswi Febi UIN Raden Fatah Palembang 

 

A. PETUNJUK PENGISIAN  

1. Pertanyaan berikut berkaitan dengan karakteristik responden  

2. Berikan ( √ ) untuk pertanyaan singkat dibawah ini 

3. Dimohon kepada Mahasiswi untuk TIDAK mengosongkan jawaban 

walaupun hanya satu pertanyaan 

 

 

B. IDENTITAS RESPONDEN 

 

Nama responden                              : 

Usia                                                  : 

Angkatan                                          : 

Jenis Produk Wardah yang di pakai : 

Lama memakai produk Wardah       : 

Uang saku perbulan                          :   <Rp. 500.000 

                                                                 Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000   

                                                                           >Rp. 1.000.000 

 

C. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

 

S    :  Setuju 

SS  :  Sangat setuju 

N    : Netral  

TS   : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 
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PERTANYAAN 

1. PERIKLANAN (X1) 

 

NO PERNYATAAN 

 

SS S N TS STS 

1 Saya memilih wardah karna melihat 

iklannya di majalah 

 

     

2 Saya memilih wardah karna  

mendengar iklannya di radio 

 

     

3 Saya memilih wardah karna melihat 

iklannya di spanduk   

 

     

4 Saya memilih wardah karna melihat 

iklannya di internet 

 

     

5 Saya memilih wardah karna model 

iklannya di tv cantik dan menarik 

     

 

2. PROMOSI PENJUALAN (X2) 

 

NO PERNYATAAN 

 

SS S N TS STS 

6 Saya memilih wardah karna  sering 

memberikan diskon 

 

     

7 Saya memilih wardah karna sering 

memberikan harga spesial 

 

     

8 Saya memilih wardah karna hadiah 

yang diberikan menarik 

 

     

9 Saya memilih wardah karna sering  

mengadakan beauty class event 
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3. KEPUTUSAN MEMBELI (Y) 

NO PERNYATAAN 

 

SS S N TS STS 

10 Saya memilih wardah karna kualitasnya 

terjamin  

 

     

11 Saya memilih wardah karna harganya 

relatif  terjangkau 

 

     

12 Saya memilih wardah karna kemasannya 

simple 

 

     

13 Saya memilih wardah karna produknya 

mudah di dapat 

 

     

14 Saya memilih wardah karna kosmetiknya 

lengkap 

 

     

15 saya memilih wardah karna bersertifikat 

halal 

 

     

16 Saya memilih wardah karna karyawannya 

ramah 

 

     

17 Saya memilih wardah karna jenis 

kosmetiknya beragam 
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