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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Untuk mendukung penelitian ini, maka dikemukakan landasan teori-teori 

yang berkaitan dengan ruang lingkup pembahasan brand awareness, product 

quality, dan keputusan pembelian. 

 

2.1.1  Pemasaran pada Kosmetik  

Dalam sebuah perusahaan bisnis, pemasaran memegang peran yang cukup 

besar bagi kelangsungan bisnis tersebut. Dengan pemasaran yang baik, produk 

ataupun jasa yang dihasilkan akan dapat diterima oleh konsumen dan penjualan 

dapat terus meningkat sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

 Pemasaran menurut Kotler dan Armstrong (2018: 29) adalah proses 

sosial dan manajerial yang digunakan individu dan organisasi memperoleh apa 

yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai 

dengan orang lain.  

 AMA (Asosiasi Pemasaran Amerika) yang dikutip Kotler dan Keller 

(2016: 27) mendefinisikan bahwa „marketing is the activity, set of institutions, and 

processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that 

have value for customers, clients, partners, and society at large.‟  
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 Menurut Tjiptono dalam Habibah dan Sumiati (2016: 33) „pemasaran 

adalah fungsi yang memiliki kontrak yang paling besar dengan lingkungan 

eksternal, padahal perusahaan hanya memiliki kendali yang terbatas terhadap 

lingkungan eksternal.‟ 

 Selain itu, Pride dan Ferrell dalam Parlan et al. (2016: 174) menyebut 

pemasaran sebagai proses perencanaan, implementasi dan pengendalian 

pengembangan, penetapan harga, promosi dan distribusi produk.  

 Ditambahkan juga bahwa pemasaran berupaya untuk mendapatkan 

tanggapan dari pihak lain dengan cara merumuskan seperangkat manfaat yang 

cukup menarik bagi pasar sasaran untuk mendapatkan pertukaran nilai secara 

sukarela (Sunyoto, 2018). 

 Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran pada kosmetik 

merupakan kegiatan yang berfungsi untuk menciptakan, menawarkan serta 

merumuskan seperangkat manfaat agar mendapatkan pertukaran nilai antara 

perusahaan dan pelanggan dalam produk kosmetik.  
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Tabel 2.1  

Definisi Pemasaran 

Sumber Definisi 

Kotler dan Armstrong 

(2018: 29) 

Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang 

digunakan individu dan organisasi memperoleh apa 

yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

penciptaan dan pertukaran nilai dengan orang lain. 

Sunyoto (2018) Pemasaran berupaya untuk mendapatkan tanggapan 

dari pihak lain dengan cara merumuskan seperangkat 

manfaat yang cukup menarik bagi pasar sasaran 

untuk mendapatkan pertukaran nilai secara sukarela.  

Tjiptono dalam 

Habibah dan Sumiati 

(2016: 33) 

Pemasaran adalah fungsi yang memiliki kontrak yang 

paling besar dengan lingkungan eksternal, padahal 

perusahaan hanya memiliki kendali yang terbatas 

terhadap lingkungan eksternal. 

Kotler dan Keller 

(2016: 27) 

marketing is the activity, set of institutions, and 

processes for creating, communicating, delivering, 

and exchanging offerings that have value for 

customers, clients, partners, and society at large. 

Pride dan Ferrell dalam 

Parlan et al. (2016: 

174) 

pemasaran sebagai proses perencanaan, implementasi 

dan pengendalian pengembangan, penetapan harga, 

promosi dan distribusi produk 

Peneliti Pemasaran pada kosmetik merupakan kegiatan yang 

berfungsi untuk menciptakan, menawarkan serta 

merumuskan seperangkat manfaat agar mendapatkan 

pertukaran nilai antara perusahaan dan pelanggan 

dalam produk kosmetik. 

  

 Untuk mendapatkan kesuksesan, setiap perusahaan perlu fokus dan 

berkomitmen dalam pemasaran. Salah satu cara meningkatkan pemasaran adalah 

dengan membangun hubungan baik dengan pelanggan melalui menciptakan nilai 

suatu merek dan menciptakan kepuasan pelanggan melalui kualitas produk.  
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2.1.2 Brand Equity pada Kosmetik 

Kotler dan Keller (2016: 324) menjelaskan bahwa nilai tambah yang 

diberikan pada produk dan layanan dinamakan ekuitas merek, yang tercermin 

pada cara konsumen berpikir, merasakan, dan bertindak sehubungan dengan 

merek, serta dalam harga, pangsa pasar, dan profitabilitas perintah merek.  

Kotler dan Armstrong (2018: 264) menjabarkan bahwa ekuitas merek 

adalah efek diferensial yang diketahui oleh nama merek terhadap respon 

pelanggan terhadap produk dan pemasarannya. Kemudian Aaker dalam Ahmad 

et al. (2016: 42) menyebutkan bahwa brand equity adalah „a set of assets 

associated with the brand [which] include brand loyalty, brand awareness, brand 

association, and perceived quality.‟  

Selain itu, Menurut Myers dalam Ulfat et al. (2014: 121) „brand equity is 

termed as added value endowed by the brand name in the minds of the 

customers.‟ Keller (2013) juga menyebutkan hal serupa dimana bahwa ekuitas 

merek merupakan hasil dari aktivitas pemasaran yang tertanam di benak dan 

memori konsumen sehingga menciptakan sebuah nilai pada produk atau jasa yang 

dipasarkan.  

Dari teori yang dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa brand 

equity pada kosmetik merupakan serangkaian aset yang dimiliki sebuah merek 

kosmetik yang tertanam dalam memori konsumen yang dapat menambah maupun 

mengurangi nilai produk kosmetik tersebut.  
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Tabel 2.2 

Definisi Brand Equity 

Sumber Definisi 

Kotler dan Armstrong (2018: 264) Ekuitas merek adalah efek diferensial yang 

diketahui oleh nama merek terhadap 

respon pelanggan terhadap produk dan 

pemasarannya. 

Aaker dalam Ahmad et al.(2016: 

43) 

A set of assets associated with the brand 

[which] include brand loyalty, brand 

awareness, brand association, and 

perceived quality  
Kotler dan Keller (2016: 243)  Nilai tambah yang diberikan pada produk 

dan layanan dinamakan ekuitas merek, 

yang tercermin pada cara konsumen 

berpikir, merasakan, dan bertindak 

sehubungan dengan merek, serta dalam 

harga, pangsa pasar, dan profitabilitas 

perintah merek.  

Keller (2016) Ekuitas merek merupakan hasil dari 

aktifitas pemasaran yang tertanam di benak 

dan memori konsumen sehingga 

menciptakan sebuah nilai pada produk atau 

jasa yang dipasarkan. 

Myers dalam Ulfat et al. (2014: 

121)  

Brand equity is termed as added value 

endowed by the brand name in the minds 

of the customers. 

Peneliti Brand equity pada kosmetik merupakan 

serangkaian aset yang dimiliki sebuah 

merek kosmetik yang tertanam dalam 

memori konsumen yang dapat menambah 

maupun mengurangi nilai produk kosmetik 

tersebut.  

 

Untuk mendapatkan ekuitas merek yang optimal, maka perlu diketahui 

terlebih dahulu brand positioning atau posisi suatu merek. 
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Berikut ini merupakan pertimbangan brand positioning pada brand equity.  

 

Gambar 2.1   

John Roberts’s Brand Positioning Considerations 

Sumber: Keller (2013: 271) 

  

 Menurut John Roberts dalam Keller (2013) agar suatu merek mampu 

mendapatkan ekuitas merek yang optimal melalui empat pertimbangan utama, 

diantaranya: 

a) owned, yaitu apa yang pelanggan saat ini percaya tentang merek,  

b) valued, yaitu bagaimana pelanggan akan nilai dalam sebuah merek,  

c) claimed, yaitu apa yang perusahaan saat ini katakan tentang merek, dan 

d) desired, yaitu dimana perusahaan ingin mengambil merek. 

 Seluruh pertimbangan tersebut merupakan hal-hal yang dapat dilakukan 

dalam proses pemasaran terhadap ingatan para konsumen yang berhubungan 
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dengan atribut-atribut yang melekat secara fisik maupun nonfisik pada suatu 

merek sehingga mendapatkan ekuitas yang optimal dari para konsumen tersebut. 

 Menurut Aaker dalam Ulfat et al. (2014: 122) ekuitas merek memiliki 

empat elemen utama, yaitu: 

a. Brand awareness. 

b. Brand assosiation. 

c. Brand quality. 

d. Brand loyalty. 

 

2.1.2.1 Brand Awareness pada Kosmetik 

 Elemen pertama pada brand equity adalah brand awareness (kesadaran 

merek). Menurut Aspan et al. (2017: 57) “brand awareness is the ability to 

understand, feel, and become aware of an event and the object.” Hal ini serupa 

dengan penjelaskan Aaker dalam Ahmad et al. (2016: 43) yang mendefinisikan 

„brand awareness as the ability of the potential buyer to recognize and recall that 

brand from [a] certain product category.‟ 

Keller (2013) menjelaskan bahwa kesadaran merek mengacu pada 

kekuatan kehadiran merek di benak konsumen dan merupakan suatu komponen 

penting untuk membangun ekuitas merek berbasis pelanggan.  

Ditambahkan Percy dan Rossiter dalam Ulfat et al. (2014: 122) bahwa 

„brand awareness creates brand strength in the memory traces of individuals and 

reflect the memorability of a brand undervarious conditions.‟ 
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Salah satu cara perusahaan dalam pemasaran produk adalah dengan 

mendorong konsumen untuk terus memakai produk yang dihasilkan serta 

memperpanjang umur konsumen tersebut.  

Hibić dan Poturak (2016: 406) mengemukakan bahwa “brand awareness 

is something that we all have unconsciously in our minds and can be defined as 

the degree to which a brand is perceived by potential clients and is accurately 

connected with a specific item.“ 

Dari penjelasan para ahli tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa brand 

awareness pada kosmetik adalah kesadaran konsumen melalui seberapa mudah 

konsumen dapat mengingat dan mengidentifikasi produk pada merek kosmetik.  

Tabel 2.3  

Definisi Brand Awareness 

Sumber Definisi 

Aspan et al. (2017: 

57) 

Brand Awareness is the ability to understand, feel, and 

become aware of an event and the object. 

Aaker dalam Ahmad 

et al. (2016: 43) 

Brand awareness as the ability of the potential buyer to 

recognize and recall that brand from [a] certain 

product category. 

Percy dan Rossiter 

dalam Ulfat et al. 

(2014: 122)  

Brand awareness creates brand strength in the memory 

traces of individuals and reflect the memorability of a 

brand undervarious conditions. 

Hibić dan Poturak 

(2016: 406)  

Brand awareness is something that we all have 

unconsciously in our minds and can be defined as the 

degree to which a brand is perceived by potential clients 

and is accurately connected with a specific item. 
Keller (2013) Kesadaran merek mengacu pada kekuatan kehadiran 

merek di benak konsumen dan merupakan suatu 

komponen penting untuk membangun ekuitas merek 

berbasis pelanggan. 

Peneliti Brand awareness pada kosmetik adalah kesadaran 

konsumen melalui seberapa mudah konsumen dapat 

mengingat dan mengidentifikasi produk pada merek 

kosmetik. 
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 Ada beberapa keuntungan yang didapatkan dari menciptakan brand 

awareness yang tinggi pada sebuah produk atau jasa (Keller, 2013: 46), 

diantaranya:  

a. Learning adventage 

Dengan terciptanya brand awareness dalam ingatan konsumen, maka asosiasi 

merek tambahan lainnya akan lebih mudah diterima oleh konsumen. 

b. Consideration adventage 

Brand awareness dapat membantu mempermudah konsumen dalam 

mempertimbangkan merek yang akan dibeli.  

c. Choice adventage 

Brand awareness menjadi pengaruh yang cukup besar dalam pemilihan 

pembelian sebuah merek. Hal ini dikarenakan konsumen cenderung memilih 

merek dengan tingkat brand awareness tinggi. 

 

 Keller (2013: 47) memaparkan bahwa menciptakan suatu brand 

awareness berarti meningkatkan familiaritas melalui paparan yang 

berulang.seperti melihat, mendengar, dan memikirkan sehingga sebuah merek 

dapat tertanam dalam memori. Paparan-paparan tersebut dapat berbentuk nama 

merek, logo, slogan, bentuk kemasan, dan juga elemen lain pada suatu merek. 

 Selain itu, alat-alat promosi juga dapat meningkatkan kesadaran merek 

pada benak konsumen. Kotler dan Armstrong (2018: 425) menyebutkan alat-alat 

promosi tersebut diantaranya: 
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1. Advertising 

Segala bentuk presentasi nonpersonal dan promosi berbayar dalam bentuk 

ide, barang, atau layanan oleh sponsor, seperti broadcast, print (koran, 

majalah, baliho, poster, stiker), elektronik (radio, televisi, website), dan 

outdoor (billboard, baliho). 

2. Sales promotion 

Insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan suatu 

produk atau layanan seperti diskon, kupon, display, demonstrasi, dan events. 

3. Personal selling 

Presentasi pribadi oleh tenaga penjualan perusahaan untuk tujuan menarik 

pelanggan, melakukan penjualan, dan membangun hubungan pelanggan 

seperti presentasi penjualan dan pameran dagang. 

4. public relation (PR)/ hubungan masyarakat 

Membangun hubungan baik dengan berbagai publik perusahaan dengan 

memperoleh publisitas yang baik, membangun perusahaan yang baik seperti 

siaran pers. 

5. Direct and digital marketing 

Terlibat secara langsung dengan konsumen individu dan komunitas 

pelanggan yang ditargetkan dengan hati-hati untuk memperoleh respon 

langsung dan membangun hubungan pelanggan seperti direct mail, email, 

catalogs, social media, dan mobile marketing. 
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Menurut Keller (2013: 45), terdapat dua komponen pada kesadaran merek 

yaitu brand recognition (mengenal suatu merek) dan brand recall (pengingatan 

kembali suatu merek). 

1. Brand recognition (mengenal suatu merek). 

Merupakan komponen yang berhubungan dengan kemampuan konsumen 

untuk menyikapi dan mengkonfirmasikan suatu merek, ketika mereka 

diberikan atau tidak diberikan suatu tanda atau bantuan. 

2. Brand recall (pengingatan kembali suatu merek). 

Merupakan komponen yang dihubungkan pada kemampuan konsumen secara 

rasional mengeneralisasi merek yang sesaat muncul dalam benaknya dan 

secara sadar akan memilih salah satu diantara yang terbaik. 

 

Terdapat empat tingkatan kesadaran merek pada konsumen menurut 

Soehadi dalam Wilujeng dan Edwar (2014: 5). Tingkatan kesadaran merek 

sebagai berikut. 

1. Tidak menyadari merek (unware of brand). 

Merupakan tingkat yang paling rendah dalam piramida kesadaran merek 

dimana konsumen tidak menyadari akan adanya suatu merek. 

2. Pengenalan merek (brand recognition). 

Merupakan tingkat minimal dari kesadaran merek. Hal ini penting pada saat 

pembeli memilih suatu merek pada saat melakukan pembelian. 
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3. Pengingatan kembali terhadap merek (brand recall). 

Merupakan pengingatan kembali terhadap merek didasarkan pada permintaan 

seseorang untuk menyebutkan merek tertentu dalam suatu kelas produk. Hal 

ini diistilahkan dengan pengingatan kembali tanpa bantuan. 

4. Puncak pikiran (top of mind). 

Merupakan tingkatan tertinggi brand awareness dimana seseorang secara 

langsung tanpa diberi bantuan dapat mengingat dan menyebutkan satu nama 

merek. 

Tabel 2.4  

Perbandingan Dimensi Brand Awareness 

Sumber Dimensi 

Keller (2013: 45)  Brand recognition (mengenal suatu 
merek). 

 Brand recall (pengingatan kembali suatu 
merek). 

Soehadi dalam Wilujeng dan 

Edwar (2014: 5). 
 Tidak menyadari merek (unware of 

brand). 

 Pengenalan merek (brand recognition). 

 Pengingatan kembali terhadap merek 
(brand recall). 

 Puncak pikiran (top of mind). 

Peneliti   Brand recognition (mengenal merek 
kosmetik). 

 Brand recall (pengingatan kembali merek 
kosmetik). 

 

Berdasarkan tabel 2.2, peneliti mengambil dimensi brand awareness 

menurut Keller (2013: 45) yaitu brand recognition (mengenal suatu merek) dan 

brand recall (pengingatan kembali suatu merek). Peneliti mengambil dimensi 

tersebut karena dirasa sesuai dengan produk kosmetik. 
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2.1.3 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) pada Kosmetik 

Menurut Kotler dan Armstrong (2018: 77) “the marketing mix is the set 

of tactical marketing tools that the firm blends to produce the response it wants in 

the target market.” Bennett dalam Nugroho dan Irena (2017: 57) juga 

menyebutkan hal serupa yakni bahwa „marketing mix is a set of marketing tools to 

help marketers in translating its marketing strategies into practices.‟ 

Kemudian Kotler dan Keller (2016) memiliki definisi yang sama yakni 

bauran pemasaran sebagai seperangkat alat pemasaran perusahaan yang 

digunakan untuk mengejar tujuan pemasarannya di pasar sasaran. 

Habibah dan Sumiati (2016: 34) menjelaskan “bauran pemasaran adalah 

suatu kelompok komponen pemasaran yang terdiri dari 4P: product, price, place 

dan promotion yang saling terkait satu sama lain, dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan konsumen serta mencapai tujuan perusahaan.” 

Penjelasan lain mengenai definisi bauran pemasaran juga dipaparkan oleh 

Parlan et al. (2016: 174) bahwa “marketing mix is the process of planning, 

implementing and controlling development, pricing, promotion and distribution of 

products in a manner.” 

Dari teori-teori diatas, dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran 

kosmetik merupakan komponen pemasaran pada kosmetik yang saling terkait dan 

digunakan perusahaan sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan. 
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Tabel 2.5  

Definisi Bauran Pemasaran 

Sumber Definisi 

Kotler dan Armstrong 

(2018: 77) 

 The marketing mix is the set of tactical marketing 

tools that the firm blends to produce the response it 

wants in the target market. 

Bennett dalam Nugroho 

dan Irena (2017: 57)  

 Marketing mix is a set of marketing tools to help 

marketers in translating its marketing strategies 

into practices. 

Habibah dan Sumiati 

(2016: 34)  

Bauran pemasaran adalah suatu kelompok 

komponen pemasaran yang terdiri dari 4P: product, 

price, place dan promotion yang saling terkait satu 

sama lain, dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan konsumen serta mencapai 

tujuan perusahaan. 

Parlan et al. (2016: 174) The process of planning, implementing and 

controlling development, pricing, promotion and 

distribution of products in a manner. 

Kotler dan Keller (2016) Bauran pemasaran sebagai seperangkat alat 

pemasaran perusahaan menggunakan untuk 

mengejar tujuan pemasarannya di pasar sasaran. 

Peneliti Bauran pemasaran kosmetik merupakan komponen 

pemasaran pada kosmetik yang saling terkait dan 

digunakan perusahaan sebagai alat untuk mencapai 

tujuan perusahaan. 

 

Kotler dan Keller (2016:47) juga Kotler dan Armstrong (2018: 78) 

menyebutkan bahwa terdapat empat variabel pada bauran pemasaran, yaitu 

produk, harga, promosi, dan tempat. 

1. Product (produk). 

Merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada 

target pasar mencakup ragam produk, kualitas, desain, fitur, nama merek, 

kemasan, ukuran, layanan, jaminan, dan pengembalian.  

 



27 
 

2. Price (harga) 

Merupakan sejumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk mendapatkan 

produk mencakup harga terdaftar, diskon, potongan harga, periode 

pembayaran, dan syarat kredit.  

1. Place (tempat/ distribusi) 

Tempat termasuk aktivitas perusahaan yang membuat produk tersedia untuk 

menargetkan konsumen, mencakup saluran, cakupan, pilihan, lokasi, 

persediaan, dan transportasi.  

2. Promotion (promosi) 

Mengacu pada kegiatan yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan 

membujuk target pelanggan untuk membelinya, mencakup promosi 

penjualan, periklanan, tenaga penjualan, hubungan masyarakat, dan 

pemasaran langsung. 

Berikut ini merupakan variabel-variabel pada bauran pemasaran. 

 

Gambar 2.2 

The Four Ps Components of the Marketing Mix 

Sumber: Kotler dan Keller (2016: 47) 
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2.1.3.1  Product Quality pada Kosmetik 

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat dikonsumsi dan juga dapat 

memenuhi keinginan dan kebutuhan seseorang. Produk yang baik ditunjang oleh 

kualitas yang baik pula. Karena itu, kualitas produk menjadi salah satu alat 

pemosisian utama dalam pemasaran.  

Definisi mengenai kualitas produk dipaparkan oleh Kotler dan 

Armstrong (2018: 249) bahwa “quality is the totality of features and 

characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated or 

implied needs.”  

Penjelasan serupa dipaparkan Habibah dan Sumiati (2016: 5) bahwa 

kualitas produk merupakan “keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu 

produk atau jasa yang mampu memuaskan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

yang telah diinginkan.”  

Kemudian Kharim dalam Rani dan Krishnan (2018: 17) menyebutkan 

bahwa „product quality includes features and characteristics of a product or 

service with the ability to satisfy stated or implied expectations of the consumer.‟ 

  Kualitas produk adalah suatu tindakan yang diberikan oleh perusahaan 

untuk memenangkan persaingan di pasar dengan menetapkan 

sekumpulan perbedaan-perbedaan yang berarti pada produk atau jasa 

yang ditawarkan untuk membedakan produk perusahaan dengan produk 

pesaingnya, sehingga dapat dipandang atau dipersepsikan konsumen 

bahwa produk yang berkualitas tersebut mempunyai nilai tambah yang 

diharapkan oleh konsumen. (Robustin dan Fauziah, 2018: 99) 

 

Minajigi dan Asha (2019: 156) juga menjelaskan bahwa “produk quality 

can be termed as a process of continuous improvement because the product 
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performance and satisfaction of customers will increase due to continuous 

changes.” 

Dari penjelasan tersebut, definisi kualitas produk pada kosmetik menurut 

peneliti adalah kemampuan produk kosmetik dalam memenuhi kebutuhan dan 

memuaskan keinginan konsumen.  

Konsep mengenai kualitas produk menurut para ahli dirangkum pada tabel 

berikut. 

Tabel 2.6 

Definisi Product Quality 

Sumber Definisi 

Minajigi dan Asha 

(2019: 156) 

Produk quality can be termed as a process of 

continuous improvement because the product 

performance and satisfaction of customers will 

increase due to continuous changes. 

Kotler & Armstrong  

(2018: 249) 

The characteristics of a product or service that bear 

on its ability to satisfy stated or implied customer 

needs. 

Robustin dan Fauziah 

(2018: 99) 

Kualitas produk adalah suatu tindakan yang diberikan 

oleh perusahaan untuk memenangkan persaingan di 

pasar dengan menetapkan sekumpulan perbedaan-

perbedaan yang berarti pada produk atau jasa yang 

ditawarkan untuk membedakan produk perusahaan 

dengan produk pesaingnya, sehingga dapat dipandang 

atau dipersepsikan konsumen bahwa produk yang 

berkualitas tersebut mempunyai nilai tambah yang 

diharapkan oleh konsumen.  

Rani dan Krishnan 

(2018: 17) 

product quality includes features and characteristics 

of a product or service with the ability to satisfy stated 

or implied expectations of the consumer. 

Habibah dan Sumiati 

(2016: 5) 

Keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari sutu produk 

atau jasa yang mampu memuaskan dan memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan yang telah diinginkan. 

Peneliti Kualitas produk pada kosmetik adalah kemampuan 

produk kosmetik dalam memenuhi kebutuhan dan 

memuaskan keinginan konsumen. 
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Terdapat dua dimensi pada kualitas produk yang dikemukakan oleh Kotler 

dan Armstrong (2018: 249). 

1. Level.  

Merupakan dimensi dalam mengembangkan suatu produk dimana maka 

pemasar harus terlebih dahulu memilih tingkat kualitas yang akan mendukung 

positioning produk, berkaitan dengan kualitas kinerja dan kemampuan produk 

untuk menjalankan fungsinya. 

2. Konsitensi.  

Merupakan dimensi dalam menjaga konsistensi kualitas yang tinggi, 

berkaitan dengan kualitas kesesuaian, kebebasan dari cacat, dan konsistensi 

dalam memberikan tingkat kinerja yang ditargetkan. 

 Sedangkan Kotler dan Keller (2016: 293-294) menjelaskan bahwa 

terdapat sembilan dimensi pada kualitas produk, yaitu: 

1. Bentuk 

Produk dapat dibedakan dalam ukuran, bentuk, atau struktur fisik suatu 

produk.  

2. Fitur 

Sebagian besar produk dapat ditawarkan dengan berbagai fitur yang 

melengkapi fungsi dasar mereka.  

3. Kualitas Performa  

Kualitas kinerja adalah tingkat di mana karakteristik utama produk 

beroperasi. 
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4. Kualitas 

Kesesuaian konsumen mengharapkan kualitas kesesuaian yang tinggi, sejauh 

mana semua diproduksi unit identik dan memenuhi spesifikasi yang 

dijanjikan. 

5. Daya tahan 

Ukuran kehidupan pengoperasian yang diharapkan produk di bawah alam 

atau stres kondisi, adalah atribut berharga untuk kendaraan, peralatan dapur, 

dan barang tahan lama lainnya. 

6. Keandalan 

Ukuran probabilitas bahwa suatu produk tidak akan gagal berfungsi atau 

gagal dalam jangka waktu tertentu. 

7. Kemudahan perbaikan 

Ukuran kemudahan perbaikan produk ketika produk itu tak berfungsi atau 

gagal. 

8. Gaya 

Gaya menggambarkan tampilan dan nuansa produk kepada pembeli dan 

menciptakan kekhasan yang sulit untuk disalin. 

9. Desain 

Totalitas fitur yang mempengaruhi tampilan, rasa, dan fungsi produk 

berdasarkan kebutuhan pelanggan. 
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Berikut merupakan perbandingan dimensi kualitas produk. 

Tabel 2.7  

Perbandingan Dimensi Product Quality 

Sumber Dimensi 

Kotler dan Armstrong (2018: 

249) 
 Level 

 Konsistensi 

 

Kotler dan Keller (2016: 293-

294) 
 Bentuk 

 Fitur 

 Kualitas performa 

 Kualitas 

 Daya tahan 

 Keandalan 

 Kemudahan perbaikan 

 Gaya desain 
 

Peneliti   Fitur kosmetik 

 Keandalan kosmetik  

 Daya tahan kosmetik  

 Kualitas yang dirasakan dari kosmetik  
 

 

 

2.1.4 Perilaku Konsumen pada Kosmetik 

Kotler dan Armstrong (2018: 158) menyebutkan bahwa “refers to the 

buying behavior of final consumers—individuals and households that buy goods 

and services for personal consumption.”  

Ditambahkan oleh Schiffman dan Kanuk dalam Gomes dan Jeive (2018: 

65) bahwa „it provides a better understanding not only of the subject of purchases 

but also of the purchasing motives and purchasing frequency.‟ 

Wilujeng dan Edwar (2014: 7) menyebutkan bahwa perilaku konsumen 

merupakan semua kegiatan yang akan dilakukan oleh konsumen sehubungan 
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dengan suatu produk baik itu ketika dia akan membelinya, cara 

mengkonsumsinya, maupun cara pengambilan keputusan, dan berbagai kegiatan 

sehubungan dengan suatu produk lainnya. 

Kemudian Engel et al. dalam Ahmad et al. (2016: 44) mendefinisikan 

perilaku konsumen sebagai „those acts of individuals directly involved in 

obtaining, using, and disposing of economic goods and services, including the 

decision processes that precede and determine these acts.‟ 

Menurut Sunyoto (2018: 255):   

  Perilaku konsumen didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu 

yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 

mempergunakan barang-barang/jasa termasuk didalamnya proses 

pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-

kegiatan tersebut. 

Peneliti menyimpukan bahwa perilaku konsumen kosmetik merupakan 

kegiatan dan kebiasaan komsumen dalam membeli produk kosmetik. 
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 Tabel 2.8  

Definisi Perilaku Konsumen 

Sumber Definisi 

Kotler dan Armstrong (2018: 

158) 

Refers to the buying behavior of final 

consumers—individuals and households that 

buy goods and services for personal 

consumption. 

Sunyoto (2018: 255) Perilaku konsumen didefinisikan sebagai 

kegiatan-kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam mendapatkan dan 

mempergunakan barang-barang/jasa 

termasuk didalamnya proses pengambilan 

keputusan pada persiapan dan penentuan 

kegiatan-kegiatan tersebut. 

Schiffman dan Kanuk dalam 

Gomes dan Jeive (2018: 65)  

It provides a better understanding not only 

of the subject of purchases but also of the 

purchasing motives and purchasing 

frequency. 

Engel et al. dalam Ahmad et al. 

(2016: 44)  

Those acts of individuals directly involved in 

obtaining, using, and disposing of economic 

goods and services, including the decision 

processes that precede and determine these 

acts. 

Wilujeng dan Edwar (2014: 7)  Semua kegiatan yang akan dilakukan oleh 

konsumen sehubungan dengan suatu produk 

baik itu ketika dia akan membelinya, cara 

mengkonsumsinya, maupun cara 

pengambilan keputusan, dan berbagai 

kegiatan sehubungan dengan suatu produk 

lainnya. 

Peneliti Perilaku konsumen kosmetik merupakan 

kegiatan dan kebiasaan komsumen dalam 

membeli produk kosmetik. 

 

2.1.4.1 Keputusan Pembelian pada Kosmetik 

Keputusan pembelian merupakan inti pertama dari pemasaran. Pemasaran 

awal suatu produk atau jasa dikatakan berhasil apabila konsumen telah melakukan 

keputusan pembelian pada produk atau jasa yang dipasarkan.   
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  Suatu keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua atau 

lebih pilihan alternatif. Seorang konsumen yang ingin membeli 

sebuah produk akan dihadapkan dengan beberapa pilihan merek 

produk yang akan dibelinya. Dengan begitu konsumen tersebut akan 

memilih satu dari beberapa merek yang ada (Schiffman dan Kanuk 

dalam Wilujeng dan Edwar, 2014: 7-8).  
 

Secara umum, keputusan pembelian memiliki definisi yang sama. Kotler 

dan Armstrong (2016: 177) menyebutkan bahwa keputusan pembelian 

merupakan keputusan konsumen dalam memilih merek yang akan dibeli. 

Kemudian Minajigi dan Asha (2019:156) yang mendefinisikan bahwa “decision 

process as it plans and intends to purchase a particular brand or product.”  

Definisi lainnya menurut Robustin dan Fauziah (2018: 99) dimana 

“keputusan pembelian adalah proses penentuan pilihan konsumen dari berbagai 

alternatif pilihan yang ada terhadap produk yang paling sesuai dengan kebutuhan 

yang diinginkan.”  

Lalu menurut Suharno dalam Aspan et al. (2017: 58) „defines a 

purchasing decision is the stage where the buyer has determined his choice and to 

purchase products, as well as consume it.‟ 

Dari definisi-definisi tersebut, peneliti berpendapat bahwa keputusan 

pembelian pada kosmetik merupakan keputusan konsumen dalam memilih dan 

mendapatkan produk yang ditawarkan oleh merek kosmetik. 
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Tabel 2.9  

Definisi Keputusan Pembelian 

Sumber Definisi 

Minajigi dan Asha 

(2019:156)  

Decision process as it plans and intends to 

purchase a particular brand or product. 

Robustin dan Fauziah 

(2018: 99)  

Keputusan pembelian adalah proses penentuan 

pilihan konsumen dari berbagai alternatif pilihan 

yang ada terhadap produk yang paling sesuai 

dengan kebutuhan yang diinginkan. 

Suharno dalam Aspan et 

al. (2017: 58)  

Defines a purchasing decision is the stage where 

the buyer has determined his choice and to 

purchase products, as well as consume it. 

Kotler dan Armstrong 

(2016: 177) 

Keputusan pembelian merupakan keputusan 

konsumen dalam memilih merek yang akan dibeli. 

Schiffman dan Kanuk 

dalam Wilujeng dan 

Edwar (2014: 7-8). 

Suatu keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan 

dari dua atau lebih pilihan alternatif. Seorang 

konsumen yang ingin membeli sebuah produk akan 

dihadapkan dengan beberapa pilihan merek produk 

yang akan dibelinya. Dengan begitu konsumen 

tersebut akan memilih satu dari beberapa merek 

yang ada  
Peneliti Keputusan pembelian pada kosmetik merupakan 

keputusan konsumen dalam memilih dan 

mendapatkan produk yang ditawarkan oleh merek 

kosmetik. 

 

 Terdapat lima tahap dalam proses pembelian pada konsumen. 

 

Gambar 2.3  

Lima-Tahap Model dari Proses Pembelian pada Konsumen 

Sumber: Kotler dan Keller ( 2016: 195), Kotler dan Amstrong (2016: 175) 
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 Gambar 2.3 merupakan tahapan dari proses pembelian pada konsumen, 

yaitu: 

1. Pengenalan masalah. 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau 

kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal.  

2. Pencarian informasi. 

proses konsumen mencari informasi mengenai produk atau jasa. Sumber 

informasi yang akan dubah oleh konsumen bersumber dari ha-hal sebagai 

berikut. 

a. Pribadi: Keluarga, teman, tetangga, kenalan. 

b. Komersial: Iklan, situs Web, email, penjual, dealer, pengemasan, display. 

c. Publik. Media massa, media sosial, hasil survei konsumen oleh badan 

survei terpercaya. 

d. Pengalaman: Menangani, memeriksa, menggunakan produk. 

3. Evaluasi alternatif. 

Proses memahami informasi yang telah didapat yang dapat dan membuat 

preferensi antar merek dalam kumpulan pilihan. 

4. Keputusan pembelian. 

Tahap konsumen memutuskan merek yang akan dibeli dan digunakan. 

5. Perilaku pasca pembelian. 

Tahap lanjutan setelah melakukan pembelian, seperti melakukan pembelian 

kembali atau berpindah merek.  
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Terdapat beberapa faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi 

keputusan pembelian pada konsumen. Faktor eksternal seperti budaya, demografi, 

status sosial, keluarga dan jaringan sosial. Sedangkan faktor internal seperti 

persepsi, pengetahuan, kepercayaan, ingatan, motif, dan emosi.  

 

 

Gambar 2.4 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Sumber: Kotler dan Armstrong (2018: 159) 

 

 Kotler dan Armstrong (2018: 159-169) dan Kotler dan Keller (2016: 

179-186) memaparkan lebih lanjut mengenai faktor-faktor tersebut. 

1. Cultural factors 

Faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling besar dan luas terhadap 

perilaku konsumen seperti nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku diperoleh 

dari keluarga dan lembaga penting lain mencakup budaya dan sub-budaya 

secara umum serta kelas sosial dari konsumen. 
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2. Social factors. 

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti jaringan 

sosial dan group sosial, keluarga, serta peran  dan status sosial dari konsumen. 

3. Personal factors  

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik 

tersebut meliputi pekerjaan, usia dan tahap dalam siklus hidup, situasi 

ekonomi, gaya hidup, dan konsep diri. 

4. Psychological factors. 

Kebutuhan yang bersifat psikologis adalah kebutuhan yang timbul dari 

keadaan fisiologis tertentu seperti motivasi, persepsi, pengetahuan, 

keyakinan, dan sikap. 

 Kotler dan Keller (2016: 198) menjelaskan bahwa terdapat lima dimensi 

pada keputusan pembelian, yakni: 

1) merek (brand), 

2) penyalur (dealer), 

3) jumlah produk (quantity), 

4) waktu pembelian (timing), dan 

5) cara pembayaran (payment method). 

 Kemudian Sutisna dalam Pardede dan Haryadi (2017: 63) memaparkan 

tiga dimensi pada keputusan pembelian, yaitu: 
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1.  Benefit Association. 

Kriteria benefit association menyatakan bahwa konsumen menemukan 

manfaat dari pembelian produk dan menghubungkannya dengan karakteristik 

merek.  

2. Prioritas dalam membeli.  

Prioritas untuk membeli terhadap salah satu produk yang ditawarkan bisa 

dilakukan oleh konsumen apabila perusahaan menawarkan produk yang lebih 

baik dari produk pesaingnya. 

3. Frekuensi pembelian.  

Ketika konsumen membeli produk tertentu dan ia merasa puas dengan kinerja 

produk tersebut, maka ia akan sering membeli kembali produk tersebut 

kapanpun ia membutuhkannya.  

Tabel 2.10  

Perbandingan Dimensi Keputusan Pembelian 

Sumber Dimensi 

Kotler dan Keller ( 2016: 

198) 
 merek (brand) 

 penyalur (dealer) 

 jumlah produk (quantity) 

 waktu pembelian (timing) 

 cara pembayaran (payment method) 

Sutisna dalam Pardede dan 

Haryadi (2017: 63) 
 benefit association 

 prioritas dalam membeli 

 frekuensi pembelian 

Peneliti   benefit association dari kosmetik. 

 frekuensi pembelian kosmetik. 
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2.1.5 Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan Antar Variabel 

Pada penelitian ini terdapat hubungan antar variabel.  Hal tersebut 

diuraikan sebagai berikut. 

2.1.5.1  Brand Awareness Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik  

 Hubungan variabel brand awareness terhadap keputusan pembelian dapat 

dilihat dari hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa brand awareness 

terbukti dapat mempengaruhi keputusan pembelian.  

Tabel 2.11  

Penelitian Sebelumnya Terkait Brand Awareness Terhadap Keputusan 

Pembelian 

Sumber Hasil penelitian 

Aspan et al. (2017) The variables of halal label, halal awareness, and the 

brand image variable individually have no significant 

effect to the purchasing decisions of Sari Ayu Martha 

Tilaar cosmetic products.  

The variables of halal label, halal awareness, product 

price, and brand image have simultaneously have 

significant effect to the purchasing decisions of Sariayu 

Martha Tilaar cosmetic products. 

Akhtar et al. (2016) Brand awareness, brand loyalty, perceived quality, and 

brand association have significant effect to the purchase 

decision in l‟oreal skincare products. 

Ahmad et al. 

(2016) 

Brand loyalty, brand image, brand awareness, and 

perceived quality influencing patients' purchasing 

decision. 

Hibić dan Poturak 

(2016) 

Brand such are awareness, design and loyalty we could 

see that only awareness has an impact on the consumer‟s 

decision-making. 

Ulfat et al. (2014) Product quality has a major contribution while selecting 

any imported beauty care product once to next, brand 

associations and brand loyalty also provide, while brand 

awareness is less important basis for recurrent purchase 

decision. 
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Dari tabel diatas, dijelaskan mengenai brand awareness yang secara 

signifikan dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Hubungan antar variabel 

terebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

Gambar 2.5 

Hubungan Antara Variabel Brand Awareness dan Keputusan Pembelian 

Sumber: Data diolah (2018) 

 

 

2.1.5.2  Product Quality Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik 

 Hubungan variabel kualitas produk terhadap keputusan pembelian dapat 

dilihat dari hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kualitas produk 

terbukti dapat mempengaruhi keputusan pembelian. 
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Tabel 2.12  

Penelitian Sebelumnya Terkait Product Quality Terhadap Keputusan 

Pembelian  

Sumber Hasil penelitian 

 

Minajigi dan Asha 

(2019) 

Quality product, product price, brand name, 

product packaging and advertising have greater 

impact on customer buying decision of cosmetics. 

Rani dan Krishnan 

(2018) 

Halal status, safety, branding, pricing and quality 

of skincare products have a significant relationship 

with the decision to purchase skincare products in 

Malaysia.  

Robustin dan Fauziah 

(2018)  

Kualitas produk dan word of mouth berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap keputusan 

pembelian kosmetik wardah pada masyarakat di 

Kota Jember. 

Wulandari dan Iskandar 

(2018)  

Variabel citra merek dan kualitas produk secara 

individu dan simultan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian produk 

Viva kosmetik 

Habibah dan Sumiati 

(2016) 

 

Kualitas produk memiliki pengaruh lebih dominan 

dibandingkan harga pada keputusan pembelian 

makeup Wardah di kota Bangkalan Madura. 

  

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat dengan jelas hubungan kualitas produk 

dengan keputusan pembelian yang berpengaruh secara signifikan. 

 

Gambar 2.6  

Hubungan Antara Variabel Product Quality dan Keputusan Pembelian 

Sumber: Data diolah (2018) 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

Dengan bertambahnya perusahaan yang bergerak dalam industri kosmetik, 

dan banyaknya produk luar negeri yang masuk di pasaran, membuat banyaknya 

pilihan bagi konsumen dalam mencari dan memilih produk yang ditawarkan. Hal 

ini juga membuat konsumen menjadi lebih selektif dalam melakukan seleksi 

produk tersebut. 

Dalam menghadapi persaingan yang sangat ketat, perusahaan didorong 

untuk terus berinovasi dan berkembang serta dapat mempengaruhi konsumen 

untuk melakukan pembelian produk yang dihasilkan sehingga perusahaan dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti halnya pada kosmetik Wardah. 

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya-upaya dari perusahaan 

seperti membentuk brand awareness pada konsumen dan menjaga kualitas dari 

produk kosmetik. Brand awareness menjadi salah satu pendukung bagaimana 

konsumen mengingat dan mengetahui produk kosmetik dan product quality 

merupakan segala sesuatu yang mempengaruhi bagaimana suatu produk dapat 

diterima oleh pasar tersebut. 

Berikut ini merupakan paradigma penelitian yang digunakan peneliti 

dalam penelitian. 
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Gambar 2.7 

 Paradigma Penelitian 

Sumber: Data diolah (2018) 

 

 

 

 

Brand Awareness (X1) 

 Brand recognition 

(mengenal merek 

kosmetik). 

 Brand recall 

(pengingatan kembali 

merek kosmetik). 

 

Keller (2013: 45) 

Product Quality (X2) 

 Fitur kosmetik. 

 Keandalan kosmetik. 

 Daya tahan kosmetik. 

 Kualitas yang dirasakan 

dari kosmetik. 

 

Kotler dan Keller (2016: 

293-294) 

Keputusan Pembelian (Y) 

 benefit association dari 

kosmetik. 

 Frekuensi pembelian 

kosmetik 

 

Sutisna dalam Pardede dan 

Haryadi (2017: 63) 



46 
 

2.3 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

1.  H0: Brand awareness tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

kosmetik Wardah pada mahasiswi Universitas Widyatama Bandung. 

 H1: Brand awareness berpengaruh terhadap keputusan pembelian kosmetik 

Wardah pada mahasiswi Universitas Widyatama Bandung. 

2.  H0: Product quality tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

kosmetik Wardah pada mahasiswi Universitas Widyatama Bandung. 

 H1: Product quality berpengaruh terhadap keputusan pembelian kosmetik 

Wardah pada mahasiswi Universitas Widyatama Bandung. 

3.  H0: Brand awareness dan product quality tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian kosmetik Wardah pada mahasiswi Universitas 

Widyatama Bandung. 

 H1: Brand awareness dan product quality berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian kosmetik Wardah pada mahasiswi Universitas Widyatama 

Bandung. 

 


