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Abstract : ThisIresearchIaimItoIdetermine the effect ofIbrandIimage, advertising
andIwordIofImouth on Wardah cosmetic purchasingHdecisions in UNIBA Surakarta. This
research uses quantitative research type. Population of this research is UNIBA female students
majoring in economics and taken 100 people as samples. SamplingItechniqueIusing
purposiveIsampling method. Data were obtained by givingIquestionnaires to student who use or
ever use Wardah cosmetic at least once. DataBanalysisCtechnique using
multipleClinierCregression. The result of data analysis found that brandIimage, advertising and
WordHof mouth haveIeffect to purchasingIdecision simultaneously orIpartially.
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1. PENDAHULUAN
Kehidupan di zaman modern telah menawarkanHiikemudahanHiidan kepraktisan dalam
menunjangnpenampilan salah satunya denganbpenggunaan produkckecantikan ataubkosmetik.
Di Indonesia kosmetikbtelahndijadikan salah satu kebutuhan yang penting bagi sebagian
masyarakat terutama kalangan perempuan karena dengan menggunakan produkHkosmetik
dianggap dapat meningkatkan kepercayaan diri dan menjadikan penampilan terlihat semakin
menarik. Saat ini telah banyak beredar berbagai kosmetik yang berasal dari perusahaan lokal
dan luar negeri, hal ininmenyebabkannterjadinyaKpersaingan yangnsemakinbketat (Wulandari
dan Iskandar, 2018).
Persaingan yang terjadi menuntut perusahaan untuk melakukan dan merencanakan
berbagai strategi pemasaran yang dapat mempengaruhi keputusanHpembelian konsumen.
KeputusanHpembelian sendiri merupakan tindakan yang dilakukan setelah konsumen
mengetahui kebutuhannya dan mencari informasi serta memilih dari beberapa alternatif yang
paling sesuai dengan kebutuhannya. KeputusanHapembelian sangat berperan penting,
dikarenakan semakin banyak konsumen yang melakukan pembelian produk maka perusahaan
tersebut akan mengalami perkembangan dan kemajuan. Keputusan pembelian
konsumennidapatnidipengaruhi olehNibeberapa faktor antara lain : citra merek, periklanan, dan
word ofHmouth (Tampinongkol dan Mandagie, 2018).
Citra
merek
menjadiNisalah
satu
pertimbanganDikonsumen
sebelum
melakukannpembelian
kosmetik.
Dikarenakan
citraNmerek
merupakan
presepsi
konsumenHiiterhadap suatuKiiproduk yang tertanam dalam ingatan setelah konsumen melihat,
membaca,
mendengar,
dan
merasakan
sendiri.
Citra
merek
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dapatkmempengaruhikkeputusanIpembelian apabilaImerek telah dikenal luas dankmemiliki
citra positif di mata konsumen (Dewi, Hartono, dan Istiqomah, 2017).
Citra merek positif tidak terbentuk begitu saja, tetapi perusahaan masih perlu melakukan
berbagai upaya yang dapat membentuk citra merek positif. Salah satunya perusahaan dapat
melakukan promosi melalui periklanan. periklanan merupakan promosi berbayar yang dilakukan
perusahaan melalui mediapcetak, mediapelektronik, mediaKpenyiaran, mediaPjaringan,
danYmedia display. Pradiani dan Ningtyas (2017) berpendapat bahwa periklananPmemiliki
pengaruhPsignifikan terhadapLkeputusanPpembelian. Namun menurutKEdbert, Tumbel, dan
TumbuanH(2014) periklanan memiliki pengaruh tetapi tidak signifikanhterhadap keputusan
pembelian.
Selain citra merek dan periklanan faktor wordHofHmouth jugaHdapat
mempengaruhikkeputusanKpembelianKkonsumen. WordLoftmouth merupakan pemasaran dari
mulut kemulut yang dilakukanIiiikonsumenIiiiyang telah menggunakanBproduk. Word
ofIiimouth
merupakanIiipemasaran
yang
tidak
memerlukanMbiaya
yangcbesar
karenavdilakukan olehckonsumenkyang merasa puaskdan dengan sendirinya menceritakan
mengenai kelebihan-kelebihan yang dimiliki suatu produk serta merekomendasikannya kepada
orang lain. Wordkof mouthIdapatImempengaruhi keputusanIpembelianIdikarenakan
beberapaIcalon konsumenhakan lebih mempercayai cerita pengalaman dan rekomendasi orang
lain, apabila informasi yang didapat positif maka konsumen akan tertarik melakukan pembelian
(Mahendrayasa, Kumadji, dan Abdillah, 2014).
Wardahcmerupakan salahcsatu brand kosmetikclokal yang didirikan PT. Pusaka mTradisi
IbuHyang padaKtahun 2011KbergantiKnamaYmenjadiKPT. Paragon KTechnologyK andL
Innovation (PTI). Perusahaan iniKdidirikan pada tanggal 28KFebruaryK1985 olehKpasangan
suami istri Drs. H.KSubakatKHadi, M. Sc dan Dra. Hj. Nurhayati Subakat, Apt. Pada awal
berdiriKPTI hanya memproduksiKproduklperawatanlrambut yang kemudianlpada tahun 1995
mulai mengembangkan merk kosmetik Wardah yang mengusung labelkhalalKdan amanLkarena
telah memilikiKsertifikat halal dari LPPOM MUI dan menggunakan bahan baku yangktelah
memiliki nomerKregistrasi dari DepartemenlKesehatan.
Wardah berhasil mendapatkan Halal Reward 2011 untuk kategorimBrand Kosmetik
halalldan penghargaan The 2nd Indonesia Original Brand 2011 versi majalah SWA, Wardah
juga mengikutikHalal & Healthy Product Fair di CNR Expo, Turki dankmembuka Store
pertamanyavdi
fX
Sudirman.
Kemudian
pada
tahunh2012hWardahkkembali
st
meraihlpenghargaan The 1 IndonesiacOriginal Brand 2012 versikmajalah SWAkdan
membukakOutlet sekaligus Storekpertama di Malaysia. Pada tahun 2013 Wardah
telahkmembukal22.000 Outlet di Indonesia dan Malaysia.
belakangkdiatas,
maka
penulisLberpendapat
layak
BerdasarkanLlatar
melakukanKpenelitianLdengan judul ³$QDOLVLV &LWUD 0HUHN 3HULNODQDQ 'DQ Word Of
Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah ´
2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitianjkuantitatif. Tempat penelitian dilakukan di
Universitas Islam Batik Surakarta. Populasi penelitiankini adalah seluruhlmahasiswa perempuan
Universitas Islam Batik Surakarta Jurusan Ekonomi yang berjumlah 972 orang. Dalam
menentukan jumlahHasampel menggunakan teori yang dikemukakan arikunto (2012: 73), jika
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populasi 100 diambil semua populasinya, tetapi jikalpopulasi lebihkdari 100 maka diambilh1015% atauh20-25% dari jumlahkpopulasi. Sampel penelitian ini mengambilh10% dari populasi
sehingga diperoleh 972 x 10% = 97,2 dibulatkan menjadi 100 responden yang dijadikan sebagai
sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposiveHsampling. Pengumpulan data
dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada mahasiswa UNIBA jurusan ekonomi yang
menggunakan atau pernah menggunakan produk kosmetik Wardah. Untuk menganalisis
datakpenelitian ini menggunakan analisis regresinlinier berganda.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil ujihnormalitas
Ujitnormalitaskdigunakan untukkmenguji apakah variabelHindependen (citra merek,
periklanan, dan wordhofimouth) dan dependenH(keputusan pembelian) memiliki data yang
berdistribusi normal. Data berkontribusi normal jika Asymp.sig lebih besar dari 0,05. Untuk
menguji normalitas dapat menggunakan kolmogrov-Smirnov dengan bantuankSPSS Statistic
versi 21.
Hasil ujiknormalitas dapat dilihat padaktabel 1.

Model
N
KolmogrovSmirnovKZ
Asymp.jSig (2jtailed)

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas
UnstandardizedhResidual Keterangan
100
1,161
Datahberdistribusihnormal ,135

Hasil pengujian menunjukan Asymp.kSig (2 tailed) 0,135k>k0,05, artinya data sebaran
berdistribusinnormal.
Hasil uji multikolinearitas
Pengujian multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara
masing-masing variabellindependen (citraHmerek, periklanan, dan wordkofimouth). Hasil uji
multikolinearitaskdapat dilihat pada tabelk2.

Model
CitratMerek
Periklanan
WordlOf Mouth

Tabelh2
Hasil UjiHMultikolinearitas
NilaitTolerancehValue
,734
,818
,639

VIF
1,362
1,222
1,564

Berdasarkan tabel 2 menunjukan nilai VIF dari variabel citraHmerek (1,362), periklanan
(1,222), dan wordkof mouth memiliki nilai VIF lebih kecil 10, maka tidak terdapat
adanyatmultikolinearitas.

464

Furaida Nur Afifah, Bambang M, Rochmi W / Edunomika Vol. 03 No. 02 (Agustus 2019)

Hasil uji heteroskidasitas
UjiHheteroskidasitas digunakan untuk mengetahui ketidaksamaan varians dari
pengamatanHsatu denganKpengamatan lain. Hasil yang uji heteroskidasitas dapat dilihat
padaltabel 3.
Tabelk3
Hasil Uji Heteroskedasitas
Model

Sig

(Constant)
CitratMerek
Periklanan
WordlOf Mouth

,706
,965
,348
,140

Keterangan
TidakjTerjadiiHeterokedasitas
TidakjTerjadiiHeterokedasitas
TidakjTerjadiiHeterokedasitas
TidakjTerjadiiHeterokedasitas

Bardasarkan tabel 3 yang didapat dengan melakukan pengujian menggunakan SPSS
versi 21 menunjukan hasil nilai signifikan dari variabelkcitra merek (0,965), periklanan (0,348),
dan worddof mouth (0,140) memiliki nilai signifikanIiiiyang lebihIiiibesar dari 0,05, maka tidak
terdapatIiiiadanya heteroskedasitas.
Hasil Analisis Data
Regresi LinierkBerganda
Digunakan untukjmengetahui seberapa besarHvariabel citraKmerek, periklanan,
dankworddofimouthHmempengaruhi keputusan pembelian. Hasil uji regresi linierkberganda
dapat dilihat padaktabel 4.

Model
(Constant)
CitratMerek
Periklanan
WordtOf Mouth

Tabelk4
HasillRegresilLinierlBerganda
UnstandardizeddCoefficients
B
3,787
,247
,270
,286

Std.yError
1,769
,082
,069
,079

Berdasarkan tabel 4 diperoleh hasil a (3,787), b1 (0,247), b2(0,270), dan b3 (0,286), maka
memiliki
rumusksebagai
berikut
YK=
persamaan
regesi
linierkberganda
3,787+0,247X1+0,270X2+0,286X3+e.
Uji F
Uji
FIdigunakankuntuk
mengetahuIapakah
variable
independenHmemiliki
pengaruhkterhadap variabelhdependen secaradsimultan. Hasil dari uji Fkdapat dilihat
padaktabel 5.
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Tabell5
HasillUjilF
Model

F

RegressionlResiduallTotal 30,823

Sig

Keterangan

0,000

Halditolak

Berdasarkan tabel 5 diperoleh hasil Fhitung> Ftabel (30,823 > 2,70) dengan nilaiIsignifikan
0,000 < 0,05, makaIHo ditolak,
variabelIcitraImerek, periklanan dannword ofkmouth
secaransimultan memiliki pengaruhnterhadapHkeputusan pembelianIkosmetik Wardah pada
mahasiswa Universitas Islam Batik Surakarta.
Ujilt
Uji tldigunakankuntuk mengetahuikapakah variabelhindependen memiliki pengaruh
terhadap variabelddependen secaramparsial. Hasilhperhitungan ujilt dapatldilihat padaktabel 6.
Tabell6
HasillUjilt
Model
B
T
Sig
Keterangan
(Constant)
CitralMerek
Periklanan
Word OflMouth

3,787
,247
,270
,286

2,141
3,025
3,933
3,616

,035
,003
,000
,000

H1lDiterima
H2lDiterima
H3lDiterima

Pada variabel citralmerek hasil thitung (3,025) > ttabel (1,988) dengannnilai signifikan 0,003
< 0,05 yang artinya Ha diterima, maka citraHmerek memiliki pengaruhmsignifikan terhadap
keputusanKpembelian kosmetik Wardah pada mahasiswa Universitas Islam Batik Surakarta.
Pada variabel periklanan hasil thitung (3,933) > ttabel (1,988) denganlnilai signifikan 0,000
< 0,05 yangkartinya Halditerima, periklanan memiliki pengaruh signifikankterhadap
keputusankpembelian kosmetikkWardah padakmahasiswa Universitas Islam Batik Surakarta.
Pada variabel word of mouth hasil thitung (3,616) > ttabel (1,988) dengan nilaiksignifikan
0,000 < 0,05 yangkartinya Hakditerima, wordIof mouthImemiliki pengaruhksignifikan terhadap
keputusankpembelian kosmetik Wardah pada mahasiswa Universitas Islam Batik Surakarta.

Koefisienkdeterminasi
Koefisienkideterminasi digunakankiuntuk mengatahuikibesar kontribusi variabel citra
merek, periklanan, dan wordiiofiimouthkiterhadap keputusan pembelian. Hasil penghitungan
koefisienkdeterminasi dapat dilihatlpada tabell7.

R
,700a

TabelK7
HasilLKoefisienLDeterminasi
RkSquare
AdjustedkRkSquare
0,491
0,475

Nilai Adjusted R2 sebesar 0,475 yang artinya 47.5%ikeputusan pembelian kosmetik
Wardah pada mahasiswa Universitas Islam Batik Surakarta dipengaruhi oleh citraDmerek,
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periklanan, dan wordHof mouth. Sedangkan sisanya yang sejumlah 52,5% dipengaruhi variabel
lain diluar variabel penelitian, sepertikharga, kualitaskpelayanan, kualitashproduk, danhlokasi.
Pembahasan
CitraHmerek menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusanHpembelian
kosmetik Wardah pada mahasiswa Universitas Islam Batik surakarta dikarenakan konsumen
menganggap Wardah memilikiHcitra merekHyang baik. Berdasarkan hasilluji tkdiperolehkhasil
bahwa citrakmerek memiliki pengaruhksignifikankterhadap keputusankpembelian kosmetik
Wardah pada mahasiswa Universitas Islam Batik Surakarta. Hal ini didasari padaHhasil
thitungilebihlbesarKdari ttabel (3,025H> 1,988) dengan nilaiksignifikan 0,003 < 0.05.
Artinyalapabila semakin baik citra merek yang dimiliki oleh kosmetik Wardah, maka
akanlmeningkatkanKkeputusanKpembelian.
Hasil
penelitianKini
sejalan
dengan
penelitianKyang dilakukanKoleh Oladepo dan Abimbola (2015); Sari (2013).
kosmetiklWardah
Periklanan
dapat
mempengaruhi
keputusanKpembelian
padaHimahasiswa Universitas Islam Batik Surakarta karena konsumen menganggap iklan
wardah
menarik.
Berdasarkankhasil
uji
t
diperolehkhasil
bahwalperiklanan
memilikikpengaruhksignifikan terhadap keputusanlpembelian kosmetik Wardah pada
mahasiswa Universitas Islam Batik Surakarta. Hal ini didasari pada hasil thitung lebih besar dari
ttabel (3,933 > 1,988) denganlnilai signifikan 0,000 < 0.05. Artinya apabila periklanan yang
dilakukan kosmetik Wardah baik dan menarik, maka dapat meningkatkan keputusan konsumen.
Hasil penelitianhini sejalan dengankpenelitian yangKdilakukanHoleh Bakara (2013).
Word ofkmouth dapat mempengaruhi keputusanypembelian kosmetik Wardah pada
mahasiswaKUniversitas Islam Batik Surakarta karena banyak konsumen yang tertarik membeli
setelah mendapat rekomendasi dan melihat review orang lain. Berdasarkan hasil uji t diperoleh
hasil bahwa word of mouth memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian
kosmetik Wardah pada mahasiswa Universitas Islam Batik Surakarta. Hal ini didasari pada hasil
thitung lebih besar dari ttabel (3,616
> 1,988) dengan nilaiisignifikan 0,000 <I0,05. Artinya
apabila semakin sering terjadi word ofkmouth positif, makaHkeputusan pembelian dapat
mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitianhyangHdilakukan oleh
Basri, Ahmad, Anuar, dan Ismail (2016); Arda (2017).
Berdasarkan hasil uji F menunjukan bahwa citra merek, periklanan, dan word ofKmouth
secara simultan memilikikpengaruh terhadapkkeputusan pembelian kosmetik Wardah pada
mahasiswa Universitas Islam Batik Surakarta.
Hal ini didasari pada hasil Fhitung lebihKbesarkdari Ftabel (30,823 > 2,70) dengan nilai signifikan
0,000 < 0,05. Hal ini membuktikan semakin besar citrakmerek, periklanan, dan wordkofkmouth
pada keputusankpembelian kosmetik Wardah, makakkeputusan pembeliankjuga akan
mengalamitpeningkatan.
4. KESIMPULAN
1) Citrahmerek, periklanan, dan wordGof mouth secarahsimultan memiliki pengaruh
terhadaplkeputusan pembeliankkosmetik Wardahlpada mahasiswa UniversitasLIslam Batik
Surakarta.
2) Citra merek memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian kosmetikkWardah
padaLmahasiswaLUniversitas Islam Batik Surakarta.
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3) Periklanan memiliki pengaruhHsignifikan terhadapLkeputusanhpembelian kosmetik Wardah
padammahasiswamUniversitas Islam Batik Surakarta.
4) WordIof mouth memilikilpengaruh signifikankterhadap keputusanlpembelian kosmetik
Wardah padasmahasiswa Universitas Islam Batik Surakarta.
Saran
1. Perusahaan sebaiknya lebih meningkatkan citraKiiimerek agarKiiiidapat meningkatkan
keputusanKpembelian kosmetik Wardah.
2. Perusahaan sebaiknya lebih meningkatkan kualitas periklanan agar konsumen dapat tertarik
untuk membeli kosmetik Wardah setelah melihat iklan.
3. Perusahaan sebaiknya lebih meningkatkan kualitas perusahaan dan produknya agar lebih
banyak konsumen yang merasa puas sehingga word
of mouth positif dapat terjadi.
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