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INTISARI 

 

Penelitian ini membahas tentang kosmetik wardah dalam model 

meningkatkan keputusan pembelian pada kesadaran merek dan persepsi kualitas 

melalui moderasi nilai pelanggan. Pada dasarnya kesadaran merek adalah 

kemampuan seorang pelanggan dalam mengenali bagian merek produk yang 

mencerminkan identifikasi kualitas merek dari berbagai ragam merek lainnya 

sebagai identitas penting dalam menilai suatu produk tersebut. Sedangkan 

persepsi kualitas adalah sebuah tanggapan konsumen terhadap sesuatu kualitas 

yang terdapat dalam merek baik berupa keunggulan produk yang berkaitan 

dengan tujuan yang diinginkannya konsumen dibandingkan dengan hal-hal yang 

tidak diinginkan. Kemudian nilai pelanggan adalah penilaian secara keseluruhan 

terhadap manfaat dan kegunaan produk berdasarkan nilai yang diperoleh dari 

pelanggan baik apa yang diterima dan yang diberikan produk dengan biaya-biaya 

untuk memperoleh nilai produk tersebut. Kemudian keputusan pembelian adalah 

suatu proses pembelian melalui berbagai tahapan keputusan pembelian yang 

mencakup pemilihan merek produk yang akan dibeli konsumen maupun tidak 

melakukan proses pembelian keputusan. 

Berdasarkan kajian teori tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana meningkatkan keputusan pembelian pada kosmetik wardah. 

Pertanyaan penelitian ini adalah (a) bagaimana pengaruh kesadaran merek 

terhadap nilai pelanggan? (b) bagaimana pengaruh persepsi kualitas terhadap nilai 

pelanggan? (c) bagaimana pengaruh kesadaran merek terhadap keputusan 
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pembelian? (d) bagaimana pengaruh persepsi kualitas terhadap keputusan 

pembelian? (e) bagaimana pengaruh nilai pelanggan terhadap keputusan 

pembelian? 

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna kosmetik wardah di 

Universitas Islam Sultan Agung . jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 

responden, metode pengambilan sampel adalah “Purposive  Sampling”. Teknik 

analisis penelitian ini menggunakan program analisis SPSS. berdasarkan 

pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak 

berpengaruh signifikan antara kesadaran merek terhadap nilai pelanggan, ada 

pengaruh sugnifikan antara persepsi kualitas terhadap nilai pelanggan, tidak 

berpengaruh signifikan antara kesadaran merek terhadap keputusan pembelian, 

ada pengruh signifikan antara persepsi kualitas terhadap keputusan pembelian dan 

tidak berpengaruh signifikan antara nilai pelanggan terhadap keputusan 

pembelian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


