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INTISARI 

 

perusahaan mengalami kondisi persaingan yang keras dan dinamis oleh karena 

itu satu langkah antisipasi yang paling mungkin dilakukan dalam kondisi seperti ini 

adalah dengan mengembangkan produk yang sudah ada sekarang ini. Hal tersebut 

dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan yang 

selalu berubah-ubah serta mengantisipasi tindakan. Dalam dunia usaha yang tingkat 

persaingannya semakin kompetitif, perusahaan yang tidak mempersiapkan produk 

barunya akan menghadapi resiko yang berat. Perusahaan semacam ini akan 

mendapatkan produk-produknya menjadi korban kebutuhan dan selera konsumen yang 

selalu berubah-ubah, teknologi baru dan daur hidup produk yang pendek serta 

persaingan yang meningkat baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri (Kotler, 

2012). Menurut Sciffman and Kanuk (2010), keputusan pembelian adalah pemilihan 

dari dua atau lebih alternatif pilihan yang ada,artinya bahwa syarat seseorang dapat 

membuat keputusan haruslah tersedia beberapa alternatif pilihan, apabila pembelian 

sesuai dengan harapan, maka akan menimbulkan kepuasan konsumen. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan pembelian dan kepuasan konsumen menurut Ofela 

(2016), Sembering dkk (2014), Maria dan Ansaori (2013), Prasastono dan Pradata 

(2012)adalah kualitas produk, harga dan kelompok referensi. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini kualitas produk, harga dan 

kelompok referensi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen pada 

kosmetik Larissa Skin Care di kota Semarang. Kualitas produk, harga, kelompok 

referensi dan keputusan pembelian berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen 

pada kosmetik Larissa Skin Care di kota Semarang. Populasi dalam penelitian ini 

adalah konsumen yang membeli Kosmetik Larissa Skin Care di kota Semarang, dengan 

menggunakan teknik pengambilan sampel porposive sampling, di peroleh sampel 

sebanyak 100 responden. Penyebaran dilakukan di 2 tempat, yaitu Larissa Skin Care 

Kampung Kali dan RS.Kariadi Semarang.  Jenis data yang dipergunakan adalah data 

primer, melalui penyebaran kuesioner. Alat analisis yang dipergunakan adalah path 

analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MOTTO DAN  PERSEMBAHAN 

MOTTO 

 Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh karenannya 

ketika niatnya benar maka perbuatan itu benar,dan jika niatnya buruk maka 

perbuatan itu buruk” (Imam An Nawawi). 

 “Faa inna ma’al-‘usri yusroo”  Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada 

kemudahan. (Qs. Al-Insyirah : ayat 5.) 
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