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ABSTRAK 

Disca, Violita. 2015. Pengaruh Promosi Terhadap Etika Perilaku Beli Konsumen 

Produk Tata Rias Wajah Sariayu Martha Tilaar di Prodi Pendidikan Tata 

Kecantikan. Pembimbing Rina Rachmawati, S.E.,M.M. Pendidikan Tata 

Kecantikan Jurusan PKK Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang.  

 Mahasiswa prodi Pendidikan Tata Kecantikan sangat memerlukan dan 

membutuhkan produk tata rias wajah untuk menunjang proses pembelajaran dan 

hasil praktik pada mata kuliah tertentu. Setiap mahasiswa dianjurkan memiliki 

produk tersebut agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar. Mahasiswa Prodi 

Pendidikan Tata Kecantikan dalam menentukan produk yang akan dibeli dan 

digunakan, mereka memperhatikan iklan di berbagai media. Salah satu produknya 

adalah Sariayu Martha Tilaar. Sariayu Martha Tilaar mempunyai strategi 

pemasaran untuk memenangkan persaingan yang semakin ketat yaitu melalui 

media promosi. Melalui promosi tersebut, mahasiswa mendapatkan informasi 

trend produk tata rias wajah. Tujuan penelitian adalah (1) Mengetahui pengaruh 

promosi terhadap perilaku beli konsumen, (2) Mengetahui seberapa besar 

persentase pengaruh promosi terhadap perilaku beli konsumen produk tata rias 

wajah Sariayu Martha Tilaar di prodi Pendidikan Tata Kecantikan. 

 Penarikan sampel menggunakan teknik probability sample. Desain 

penelitian adalah penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan 

angket dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif persentase, regresi 

linier sederhana dan koefisien determinasi.  

Hasil penelitian: (1) adanya pengaruh promosi terhadap perilaku beli 

konsumen produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar di Prodi Pendidikan Tata 

Kecantikan, (2) besar pengaruh promosi terhadap perilaku beli konsumen produk 

tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar di Prodi Pendidikan Tata Kecantikan 20,7% 

dalam kategori cukup.  

Simpulan: (1) ada pengaruh promosi terhadap perilaku beli konsumen dan 

(2) besar pengaruh promosi terhadap perilaku beli konsumen produk tata rias 

wajah Sariayu Martha Tilaar sebesar 20,7% dalam kategori cukup. Saran: Menjadi 

bahan pertimbangan mahasiswa prodi Pendidikan Tata Kecantikan dalam 

menentukan produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar melalui media promosi. 

 

Kata kunci: promosi, perilaku beli konsumen, produk tata rias wajah sariayu 

Martha tilaar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi yang berkembang pesat saat ini mengakibatkan manusia 

setiap kali akan mengalami perubahan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial 

dan budaya, dan perubahan pola perilaku pesaing di dalam menjalankan 

bisnisnya. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dalam dunia bisnis. Setiap 

perusahaan pada umumnya ingin berhasil dalam menjalankan bisnisnya. Salah 

satunya adalah bisnis kosmetik.   

Sejumlah perusahaan besar kosmetik banyak dikenal di Indonesia, seperti 

Mustika Ratu, Martha Tilaar, Vita Pharm, Unilever, Yasulor, Ristram Indolab dan 

lain-lain. Persaingan dan peluang yang terjadi pada industri kosmetik menjadikan 

tantangan bagi perusahaan untuk terus memproduksi produk yang berkualitas, 

bervariasi dan dapat bersaing melalui media promosi dengan produk luar. Salah 

satu perusahaan dalam industri kosmetik di Indonesia adalah PT. Martha Tilaar. 

PT. Martha Tilaar memperoleh sebelas brand untuk portofolionya 

sehingga dapat melayani berbagai segmen pasar jamu dan kosmetik. Diantaranya 

Sariayu Martha Tilaar, Biokos Martha Tilaar, Belia Martha Tilaar, Caring Colour 

Martha Tilaar, Cempaka Martha Tilaar, Dewi Sri Spa Martha Tilaar, Berto Martha 

Tilaar, Jamu Garden Martha Tilaar, Mirabella Martha Tilaar, PAC Martha Tilaar, 

dan Rudi Hadisuwarno. Salah satu brand dari PT. Martha Tilaar adalah Sariayu 

Martha Tilaar. Sariayu Martha Tilaar merupakan merek kosmetik yang terkenal 
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selama 32 tahun yang hingga kini telah mengeluarkan 23 trend warna tata rias 

wajah setiap tahunnya dengan konsisten pada tema paduan antara warna trend 

dunia dengan mengangkat kekayaan alam dan budaya Indonesia yang menjadi 

acuan bagi kalangan tata rias wajah artis maupun pengguna kosmetik pada 

umumnya. Produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar adalah milk cleanser, 

face tonic, pelembab, alas bedak, bedak, pensil alis, base eye shadow, eye shadow, 

eyeliner, mascara, perona pipi, lip liners, lip balm, lipstick, lipgloss. Produk tata 

rias wajah tersebut digunakan mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Kecantikan pada 

proses pembelajaran mata kuliah tertentu. Sariayu Martha Tilaar mempunyai 

strategi pemasaran untuk memenangkan persaingan saat ini yang semakin ketat, 

salah satunya melalui media promosi. Media promosi yang digunakan Sariayu 

Martha Tilaar adalah iklan.  

Promosi merupakan bagian penting dari pemasaran, karena pihak 

perusahaan berharap dengan promosi yang dilaksanakan secara efektif dapat 

meningkatkan kualitas produk atau jasa perusahaan sesuai dengan target penjualan 

yang telah ditetapkan dan dapat bersaing dengan perusahaan lain yang 

menghasilkan produk atau jasa yang sejenis. Dalam rangka komunikasi dengan 

konsumen, Sariayu Martha Tilaar banyak diiklankan melalui media televisi, media 

cetak, media virtual dan media sosial seperti majalah, tabloid dengan segmen 

wanita dan keluarga dan website. Selain itu, Sariayu Martha Tilaar melakukan 

promosi melalui promo produk tata rias wajah di counter-counter kosmetik dan 

mengadakan beauty class di tempat tertentu seperti mall dan sebagainya. 
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Mengenal perilaku beli konsumen adalah faktor penting bagi Sariayu 

Martha Tilaar dalam mengambil keputusan untuk mengeluarkan suatu produk. 

Perilaku beli konsumen merupakan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan 

dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat 

mempergunakan barang dan jasa. Sariayu Martha Tilaar memiliki kesadaran 

untuk mengenal perilaku beli konsumennya, sehingga mereka dapat mengetahui 

bagaimana cara untuk memuaskan konsumen. 

  Mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Kecantikan sering menggunakan 

produk tata rias wajah dalam proses pembelajaran untuk beberapa mata kuliah 

antara lain rias pengantin jawa, rias pengantin luar jawa, rias pengantin 

internasional, rias fantasi, perawatan kulit dan tata rias wajah, gelar cipta karya 

kecantikan, dasar rias, serta dasar seni dan rias. Adanya kosmetik tata rias wajah 

sangat diperlukan dan dibutuhkan mahasiswa untuk menunjang proses 

pembelajaran dan hasil praktik tata rias wajah pada mata kuliah tertentu. Setiap 

mahasiswa diwajibkan mempunyai dan memiliki produk kosmetik tata rias wajah 

sendiri agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar. Kebutuhan tata rias wajah 

untuk mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Kecantikan merupakan kebutuhan utama 

karena Prodi Pendidikan Tata Kecantikan identik dengan kosmetik tata rias wajah 

agar terlihat cantik. Pada saat mahasiswa mencari hingga membeli produk tata rias 

wajah, banyak yang menjadi pertimbangan antara lain produknya harus 

mempunyai kualitas baik, harga terjangkau, sesuai dengan kondisi kulit wajah, 

bermerek, tidak menimbulkan efek samping dan sebagainya. Mahasiswa dalam 

menentukan produk tata rias wajah yang akan dibeli dan digunakan, terpengaruh 
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iklan di berbagai media. Melalui promosi di berbagai media, mahasiswa 

mendapatkan informasi mengenai produk tata rias wajah yang lagi trend, yang 

dibutuhkan dan diinginkan. 

  Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah 

promosi yang dilakukan oleh Sariayu Martha Tilaar mempunyai pengaruh 

terhadap perilaku beli konsumen mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Kecantikan 

produk tata rias wajah. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1.2.1  Kebutuhan mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Kecantikan terhadap produk 

tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar karena kualitas yang dimiliki dan haga 

yang terjangkau. 

1.2.2  Sariayu Martha Tilaar memiliki promosi melalui iklan, sering mengadakan 

beauty class di tempat tertentu dengan gratis, dan promo produk tata rias 

wajah Sariayu Martha Tilaar di counter-counter kosmetik. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti 

yaitu:  

1.3.1 Promosi yang memiliki unsur iklan AIDA (Attention, Interest, Desire dan 

Action) dibatasi pada produk tata rias wajah (milk cleanser, face tonic, 

pelembab, alas bedak, bedak, pensil alis, base eye shadow, eye shadow, 

eyeliner, mascara, perona pipi, lip liners, lip balm, lipstick, lipgloss) 



5 
 

 
 

Sariayu Martha Tilaar karena responden sering menggunakan tata rias 

wajah pada proses pembelajaran tata kecantikan. 

1.3.2 Perilaku beli konsumen dilihat dari pengetahuan konsumen dan keputusan 

beli konsumen yang memiliki indikator mencari informasi, memilih, 

membeli, menggunakan, serta menentukan sikap untuk beli berulang. 

1.3.3 Responden yang akan diteliti adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Tata 

Kecantikan Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Unnes angkatan 

tahun 2013 dan 2014. 

 

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan alasan penelitian judul diatas, maka permasalahan yang akan 

dikaji adalah:  

1.4.1 Apakah ada pengaruh promosi terhadap perilaku beli konsumen pada produk 

tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar di Prodi Pendidikan Tata Kecantikan?  

1.4.2 Seberapa besar pengaruh promosi terhadap perilaku beli konsumen pada 

produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar di Prodi Pendidikan Tata 

Kecantikan?  

 

1.5  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:  

1.5.1  Mengetahui pengaruh promosi terhadap perilaku beli konsumen pada produk 

tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar di Prodi Pendidikan Tata Kecantikan. 

1.5.2  Mengetahui seberapa besar persentase pengaruh promosi terhadap perilaku 

beli konsumen pada produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar di Prodi 
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Pendidikan Tata Kecantikan. 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memiliki manfaat sebagai berikut:  

1.6.1 Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh promosi  

terhadap perilaku beli konsumen pada produk tata rias wajah Sariayu 

Martha Tilaar serta proses pengambilan keputusan beli konsumen. 

1.6.2 Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan konsumen (mahasiswa Prodi 

Pendidikan Tata Kecantikan) dalam menentukan pilihan terhadap produk 

tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar melalui media promosi (iklan, beauty 

class dan promo produk di counter-counter kosmetik) 

1.6.3 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi awal bagi 

peneliti yang hendak melanjutkan untuk penelitian bidang kajian yang 

sama.  

 

1.7  Penegasan Istilah 

  Tujuan dibuatnya penegasan istilah pada skripsi ini adalah untuk 

memperjelas, memperkecil lingkup persoalan yang diteliti dan untuk 

meminimalkan kesalahan pemahaman terhadap kajian penelitian,  penegasan 

istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:  
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1.7.1 Pengaruh 

 Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 849) pengaruh adalah daya 

yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan atau perbuatan seseorang”.  

1.7.2 Promosi 

  Promosi menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 898) adalah 

perkenalan (dalam rangka memajukan usaha atau dagang). Promosi yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perantara atau saluran yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan berupa informasi kepada konsumen Sariayu Martha 

Tilaar, dengan tujuan menginformasikan, membujuk dan mempengaruhi terhadap 

perilaku beli konsumen. Promosi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

iklan, beauty class dan promo produk tata rias wajah di counter-counter kosmetik. 

  Pada penelitian ini yang menjadi indikator promosi adalah kriteria AIDA 

yaitu Attention  (daya tarik) berarti promosi harus mampu menarik perhatian 

khalayak sasaran,  Interest (perhatian dan minat) yang mana promosi berurusan 

dengan bagaimana konsumen berminat dan memiliki keinginan lebih jauh, Desire 

(memunculkan keinginan untuk mencoba atau memiliki) bahwa promosi harus 

mampu menggerakkan keinginan orang untuk memiliki atau menikmati produk 

tersebut, Action (mengarah tindakan untuk membeli) bahwa promosi harus 

memiliki "daya" membujuk calon pembeli agar sesegera mungkin melakukan 

suatu tindakan pembelian. 
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1.7.3 Etika 

  Etika menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 879) adalah 

kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak 

1.7.4 Perilaku Beli Konsumen 

Perilaku menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 859) adalah 

tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. 

Beli menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 126) adalah 

memperoleh sesuatu melalui penukaran (membayar) dengan uang.  

Konsumen menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 590) adalah 

pemakai barang hasil produksi, penerima pesan iklan, pemakai jasa. 

Perilaku beli konsumen yang dimaksudkan dalam penelitian ini menurut 

(Schiffman dan Kanuk, 2000: 7) adalah proses yang dilalui oleh seseorang dalam 

mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan bertindak pasca konsumsi 

produk, jasa maupun ide yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya.  

1.7.5 Produk Tata Rias Wajah Sariayu Martha Tilaar  

 Sariayu Martha Tilaar Make Up menurut (Theresa. C, 2010: 12) 

merupakan salah satu brand dari PT. Martha Tilaar adalah Sari Ayu merek 

kosmetik yang telah eksis selama 32 tahun dengan konsep full range “top to toe” 

yang hingga kini telah mengeluarkan 23 trend warna tata rias setiap tahunnya 

dengan konsisten pada tema paduan antara warna trend dunia dengan mengangkat 

kekayaan alam dan budaya Indonesia yang menjadi acuan bagi kalangan tata rias 

wajah artis maupun pengguna kosmetik pada umumnya.  
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 Produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar antara lain milk cleanser, 

face tonic, pelembab, alas bedak, bedak, pensil alis, base eye shadow, eye shadow, 

eyeliner, mascara, perona pipi, lip liners, lip balm, lipstick, lipgloss. 

1.7.6 Prodi Pendidikan Tata Kecantikan 

  Prodi Pendidikan Tata Kecantikan didirikan pada tanggal 2 Juni 2010 

dengan Nomor Ijin 62/D/O/2010. Prodi Pendidikan Tata Kecantikan adalah salah 

satu dari tiga prodi yang ada di Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 

(PKK). Program Studi ini menyelenggarakan pendidikan tata kecantikan dengan 

tujuan menghasilkan lulusan untuk menjadi Guru Menengah Kejuruan (SMK) 

dalam  bidang tata kecantikan dengan kualifikasi sarjana pendidikan (S1), 

Widyaiswara Tata Kecantikan,  yang unggul, profesional, terampil dan peka 

terhadap kelestarian lingkungan, alam, sosial dan budaya. Prodi Pendidikan Tata 

Kecantikan Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Semarang merupakan satu–satunya program studi yang 

menghasilkan guru di bidang tata kecantikan yang ada di Jawa Tengah.  

  Mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Kecantikan terdiri dari 4 angkatan yakni 

angkatan 2012, angkatan 2013, angkatan 2014, dan angkatan 2015 yang 

berjumlah 160 mahasiswa. Mereka sering menggunakan produk tata rias wajah 

dalam proses pembelajaran untuk beberapa mata kuliah antara lain rias pengantin 

jawa, rias pengantin luar jawa, rias pengantin internasional, rias fantasi, perawatan 

kulit dan tata rias wajah, gelar cipta karya kecantikan, dasar rias, serta dasar seni 

dan rias.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Promosi 

  Suatu perusahaan banyak aktivitas yang dilakukan tidak hanya 

menghasilkan produk  atau  jasa,  menetapkan  harga,  dan  menjual  produk  atau  

jasa,  tetapi banyak aktivitas lainnya yang  saling  berkaitan  satu  dengan  lainnya.  

Salah satunya adalah promosi, kegiatan  promosi adalah salah satu bagian dari  

bauran pemasaran perusahaan, yang isinya memberikan informasi kepada  

masyarakat atau konsumen tentang produk atau jasa yang ditawarkan  perusahaan. 

Tidak hanya itu, kegiatan promosi merupakan kegiatan komunikasi antara  

perusahaan dengan pelanggan atau konsumen. 

  Perusahaan menganggap bahwa promosi merupakan bagian penting dari  

pemasaran, karena pihak perusahaan berharap dengan promosi yang dilaksanakan 

secara efektif dapat meningkatkan kualitas produk atau jasa perusahaan sesuai 

dengan target penjualan yang telah ditetapkan dan dapat bersaing dengan 

perusahaan lain yang menghasilkan produk atau jasa yang sejenis. Dengan 

pandangan demikian perusahaan berharap dengan dilaksanakannya kegiatan  

promosi secara berkesinambungan dan terarah akan mampu mencapai hasil  

penjualan dan keuntungan yang maksimal. 

  Peneliti akan mengemukakan beberapa pendapat dari para ahli pemasaran 

dan praktisi tentang penelitian promosi, yaitu sebagai berikut:  Pengertian promosi 
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menurut (William J. Stanton, 1991: 151) dalam (A.A Anwar P.M, 2012: 51) 

“Promosi adalah unsur dalam bauran pemasaran perusahaan yang didayagunakan 

untuk memberitahukan, membujuk, dan mengingatkan tetang produk 

perusahaan”. Sedangkan pengertian promosi menurut (Michael Ray, 1982: 17) 

dalam (A.A Anwar P.M, 2012: 51) “Promosi  adalah  koordinasi dari seluruh 

upaya yang dimulai pihak penjual untuk membangun berbagai saluran informasi 

dan persuasi untuk menjual barang dan jasa atau memperkanalkan suatu gagasan”.  

  Promosi merupakan alat komunikasi dan penyampaian pesan yang 

dilakukan baik  oleh  perusahaan maupun  perantara  dengan  tujuan  memberikan  

informasi mengenai produk, harga dan tempat. Informasi itu bersifat  

memberitahukan, membujuk, mengingatkan kembali kepada konsumen, para 

perantara atau kombinasi keduanya. 

 

2.1.1.1 Tujuan Promosi 

  Tujuan promosi adalah mempengaruhi konsumen dalam mengambil 

keputusan untuk meningkatkan volume penjualan, di segi lain ada juga dari 

promosi yaitu menjual suatu barang atau jasa. Dalam promosi tidak hanya sekedar 

berkomunikasi ataupun menyampaikan informasi, tetapi juga menginginkan 

komunikasi yang mampu menciptakan suasana atau keadaan dimana para 

pelanggan bersedia memilih dan memiliki produk. Dengan demikian promosi 

yang akan dilakukan harus berdasarkan atas beberapa hal sehingga tujuan yang 

diharapkan dapat tercapai. 
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Menurut (Tjiptono, 2000: 222) tujuan promosi diantaranya 

adalah:  

1. Menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan. 

2. Memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu 

produk kepada  

konsumen. 

3. Mendorong pemilihan terhadap suatu produk. 

4. Membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk. 

5. Mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lain. 

6. Menanamkan citra produk dan perusahaan.  

 

2.1.1.2 Media Promosi Sariayu Martha Tilaar 

  Sariayu Martha Tilaar memiliki tiga aktivitas promosi antara lain 

pertama, melalui iklan di berbagai media (cetak, elektronik, dan virtual); 

Kedua, kegiatan beauty class trend warna tata rias wajah 2015 dan ketiga 

mengadakan consumer promo di counter-counter Sariayu seperti pemberian 

discount 10% maupun pemberian spesial gift. Sariayu menawarkan harga 

cukup terjangkau dan bersaing sesuai dengan kualitas atau manfaatnya. Ketiga 

aktivitas promosi di atas dapat mempengaruhi perilaku beli konsumen terhadap 

keputusan pembelian produk kosmetik Sariayu Martha Tilaar.  

  Mengenal perilaku beli konsumen adalah faktor penting dalam 

mengambil keputusan untuk mengeluarkan produk. Sariayu Martha Tilaar 

memiliki kesadaran untuk mengenal perilaku beli konsumennya, sehingga 

mereka dapat mengetahui cara untuk memuaskan pelanggan. Salah satu strategi 

pemasaran yang digunakan adalah promosi. Promosi dalam arti luas berarti 

komunikasi dengan konsumen, sedangkan dalam arti sempit berarti pemberian 

insentif kepada konsumen agar konsumen tertarik untuk membeli produk. 

Dalam rangka komunikasi dengan konsumen, Sariayu Martha Tilaar banyak 

diiklankan melalui media televisi, media cetak, media virtual dan media sosial 
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seperti majalah, tabloid dengan segmen wanita dan keluarga dan website.  

 

2.1.1.3 Media Iklan  

Peran media sangat penting untuk efektivitas sebuah iklan. Pemilihan 

media adalah kegiatan yang dilakukan pemasar untuk menemukan cara terbaik 

untuk menyampaikan pesan ke pasar sasaran. Menurut (Sangadji, E. M dan 

Sopiah, 2013: 228), pemasar harus memperhatikan beberapa hal untuk 

menentukan media apa yang akan dipilih yaitu:  

1. Mengukur jangkauan. 

2. Frekuensi. 

3. Dampak penayangan iklan.  

Menurut (Sangadji, E. M dan Sopiah, 2013: 227), untuk melakukan 

kegiatan periklanan perusahaan  mempunyai  beberapa media umum yang telah 

banyak dipakai orang dalam mempromosikan produknya. Jenis media iklan 

tersebut meliputi:  

1.  Iklan media cetak: surat kabar, majalah, jurnal, tabloid dan lain-

lain. 

2.  Iklan media elektronik: televisi, radio (jingle dan sound) dan lain-

lain. 

3.  Iklan media virtual: internet atau website. 

4.  Poster, papan reklame dan media ruang lainnya. 

5.  Brosur, booklet, katalog dan lain-lain. 

6.  Surat penawaran melalui direct mail. 

7.  Pemberian  sponsor  dengan  penekanan  pada  tujuan  pemasaran  

dan periklanan. 

8.  Bentuk-bentuk iklan khusus, seperti tas belanja, balon udara dan 

lain-lain 
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Ada sejumlah media yang akan dianalisis kelebihan dan kekurangannya 

sehingga pemasar bisa menentukan atau memilih media yang paling tepat menurut 

(Sangadji, E.M dan Sopiah, 2013: 229) yaitu:   

1.  Surat kabar  

Kelebihan:  Lebih fleksibel, perputaran informasi cepat, jangkauan audiens 

luas, tingkat kepercayaan audiens tinggi.  

Kelemahan: Umur informasi pendek, kualitas gambar kurang, efek domino 

sempit.  

2.  Televisi  

Kelebihan: Informasi yang ditangkap penonton lebih efektif, informasi bisa 

didengar dan dilihat, lebih menarik perhatian, jangkauan audiens luas.  

Kelemahan: Biaya lebih mahal, waktu terbatas, semua audiens dapat 

terjangkau, sulit untuk fokus pada target pasar.  

3.  Surat langsung  

Kelebihan:  Audiens terpilih, fleksibel, tidak ada persaingan iklan dalam media 

yang sama, bersifat personalisasi.  

4.  Radio  

Kelebihan: Jangkauan lebih luas, biaya murah.  

Kelemahan: Sebagai alat pendengar saja, kurang menarik, dampaknya lemah, 

cepat hilang, perhatian rendah.  

5.  Majalah  

Kelebihan: Prestise tinggi, hasil cetakannya berkualitas, jumlah pembaca yang 

meneruskan informasi baik.  
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Kelemahan: Waktu tunggunya lebih lama dibandingkan koran.  

6.  Ruang terbuka (out door)  

Kelebihan: Fleksibel, pengulangan paparan tinggi, biaya rendah, persaingan 

rendah.  

Kelemahan: Tidak ada pilihan audiens, kreativitas terbatas.  

7.  Halaman kuning pada buku telepon  

Kelebihan: Liputan lokal yang unggul, meyakinkan, jangkauan lebih luas, 

biaya rendah.  

Kekurangan: Persaingan tinggi, tenggang waktu atas manfaat dari pembelian 

iklan panjang, kreativitas terbatas.  

8.  Koran  

Kelebihan: Selektivitas tinggi, terkontrol, peluang interaktif, biaya terjangkau.  

9.  Brosur  

Kelebihan: Lentur, terkendali, peluang interaktif, biaya terjangkau.  

Kekurangan: Produksi yang berlebihan bisa menyebabkan biaya terbuang 

dengan sia-sia.  

10.  Telepon  

Kelebihan: Memiliki  banyak  penggunaan,  peluang  untuk  memberikan 

sentuhan pribadi. 

Kelemahan: Biaya relatif tinggi kecuali jika digunakan sukarelawan.  

11.  Internet  

Kelebihan: Selektif tinggi, kemungkinan interaktif, biaya terjangkau.  
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Kelemahan: Media yang relatif baru dengan jumlah bangunan yang rendah di 

beberapa negara. 

Menurut (Etta M.S dan Sopiah, 2013: 225), tujuan periklanan adalah 

meningkatkan reaksi calon pembeli atau pembeli potensial terhadap perusahaan  

dan penawaran produk perusahaan. Iklan dirancang untuk meningkatkan 

penjualan produk dan keuntungan perusahaan. Sedangkan menurut (Danang 

Sunyoto, 2015: 153), iklan ditujukan untuk memengaruhi afeksi dan kognisi 

konsumen (evaluasi, perasaan, pengetahuan, makna, kepercayaan, sikap dan citra 

yang berkaitan dengan produk dan merek. Dalam praktiknya iklan telah dianggap 

sebagai manajemen citra) menciptakan dan memelihara citra dan makna benak 

konsumen. 

  

2.1.1.4 Indikator Promosi 

2.1.1.4.1 AIDA 

  AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) adalah singkatan sederhana 

yang telah dibuat lama sebagai pengingat dari empat tahapan proses penjualan 

(Strong, 1925). Ini merupakan model yang cukup sederhana dan dapat digunakan 

sebagai pedoman. Model AIDA adalah salah satu model hirarki respon yang 

cukup popular bagi pemasar sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan 

pemasaran. Menurut model ini, alat promosi harus menarik perhatian, 

mendapatkan dan mendorong minat, membangkitkan keinginan, dan 

menghasilkan tindakan. Dalam membangun program komunikasi yang efektif, 

aspek terpenting adalah memahami proses terjadinya respon dari konsumen, 

misalnya dalam hal konsumen melakukan pembelian suatu produk, maka 



17 
 

 
 

diperlukan pemahaman mengenai usaha promosi yang dapat mempengaruhi 

respon konsumen tersebut (Belch 1995: 163 dalam Nurbenny 2005: 38). 

 Teori AIDA (Tjetjep Djatnika, 2007) yang mendalilkan bahwa 

pengambilan keputusan pembelian adalah suatu proses psikologis yang dilalui 

oleh konsumen atau pembeli, prosesnya yang diawali dengan tahap menaruh 

perhatian (Attention) terhadap barang atau jasa, yang kemudian jika berkesan dia 

akan melangkah ke tahap ketertarikan (Interest) untuk mengetahui lebih jauh 

tentang keistimewaan produk atau jasa tersebut, yang jika intensitas 

ketertarikannya kuat berlanjut ke tahap berhasrat/berminat (Desire) karena barang 

atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. Jika hasrat dan 

minatnya begitu kuat baik karena dorongan dari dalam atau rangsangan persuasif 

dari luar maka konsumen atau pembeli tersebut akan mengambil keputusan 

membeli (Action to buy) barang atau jasa yang di tawarkan. 

1. A = Attention (perhatian):   Memberikan perhatian khusus kepada segmen 

target pasar. Sehingga dapat menarik perhatian konsumen agar konsumen tertarik 

pada produk yang ditawarkan dan sesuai dengan target pasar yang diinginkan. 

Untuk  itu,  iklan membutuhkan bantuan ukuran, penggunaan warna, tata letak 

atau suara-suara khusus. 

2. I= Interest (ketertarikan): Iklan berhubungan dengan bagaimana 

konsumen  berminat dan memiliki keinginan lebih jauh. Dalam hal ini konsumen 

harus dirangsang agar mau membaca, mendengar atau menonton pesan-pesan 

yang disampaikan. Perhatian harus segera ditingkatkan menjadi minat agar 

pembeli ingin  mengetahui  lebih  rinci. 
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3. D= Desire (keinginan): Iklan harus mampu menggerakkan keinginan  

orang untuk memiliki atau menikmati produk tersebut. Iklan harus mampu 

menciptakan kebutuhan calon pembeli. Konsumen mulai goyah dan emosinya 

mulai tersentuh untuk membeli produk tersebut untuk menimbulkan  rasa  percaya  

pada  diri pembeli  dan memberikan  pandangan  positif  pada  konsumen  tentang  

produk sebagai acuan dalam keputusan untuk membeli produk terhadap iklan. 

4. A= Action (tindakan): Iklan harus memiliki "daya" membujuk calon 

pembeli agar sesegera mungkin melakukan suatu tindakan pembelian. Dalam hal 

ini dapat digunakan kata beli, ambil, hubungi, rasakan, gunakan dan lain-lain. 

 Berdasarkan konsep AIDA, promosi memerlukan pengetahuan yang 

memadai tentang pola perilaku, kebutuhan, dan segmen pasar. Konsep tersebut 

mengharapkan konsumen dapat melakukan pembelian berkesinambungan. 

 

2.1.2 Perilaku Beli Konsumen 

2.1.2.1 Definisi Perilaku Beli Konsumen 

Menurut (James F. Engel et al, 1968: 8) dalam (A.A Prabu Mangkunegara, 

2012: 4) perilaku beli konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan 

aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, 

memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan barang dan jasa. Perilaku 

beli konsumen menurut (A.A Anwar P.M, 2012:  4) adalah tindakan-tindakan 

yang dilakukan individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan 

proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang atau 

jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. Pada penelitian ini, indikator 
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perilaku beli konsumen yang digunakan adalah mencari informasi, memilih, 

membeli, menggunakan, serta menentukan sikap untuk beli berulang.  

 

2.1.2.2 Model Perilaku Beli Konsumen 

Model perilaku beli konsumen yang dikemukakan (A.A Anwar P.M, 2012: 

21) adalah kerangka kerja atau sesuatu yang mewakili apa yang diyakinkan 

konsumen dalam mengambil keputusan pembelian.  

Ada 2 tujuan utama dari suatu model, yaitu sangat bermanfaat untuk 

mengembangkan teori dalam penelitian perilaku konsumen dan untuk 

mempermudah dalam mempelajari apa yang telah diketahui mengenai perilaku 

beli konsumen. Sedangkan fungsi model perilaku beli konsumen menurut (A.A 

Anwar P.M, 2012: 21-22) adalah sebagai berikut:  

a. Deskriptif, yaitu fungsi yang berhubungan mengenai langkah-

langkah yang diambil konsumen dalam memutuskan penelitian 

pembelian. 

b. Prediksi, yaitu meramalkan kejadian-kejadian dari aktivitas 

konsumen pada waktu yang akan datang. 

c. Penjelasan, yaitu mempelajari sebab-sebab dari aktivitas pembelian. 

d. Pengendalian, yaitu mempengaruhi dan mengendalikan aktivitas 

konsumen pada masa yang akan datang.  

 

Kriteria untuk evaluasi model perilaku beli konsumen menurut Gerald 

Zaltman dan Melanie Wallendorf (1979: 518-519) dalam (A.A Anwar P.M, 2012:  

22) mengemukakan 10 kriteria untuk mengevauasi model perilaku beli konsumen, 

yaitu:   

a. Mampu menerangkan atau meramalka 

b. Umum dan menyeluruh 

c. Mempunyai kekuatan yang besar untuk mempersatukan  

d. Ketetapan secara internal 

e. Keaslian 

f. Dapat dipercaya dan mempunyai kesahihan 
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g. Sederhana 

h. Terdapat fakta 

i. Dapat diuji, dapat diperiksa benar tidaknya. 

 

 

2.1.2.3 Pengambilan Keputusan Beli Konsumen Sebagai Perilaku Beli 

Konsumen 

                    

Gambar 2.1 Model-model Schiffman dan Kanuk (2000)  

dalam Etta M, S dan Sopiah (2013: 120) 

 Berdasarkan gambar di atas proses pengambilan keputusan beli konsumen 

sebagai perilaku beli konsumen dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Proses Masuknya Informasi 

a. Pemasar, informasi yang masuk melalui pemasar bertujuan mempengaruhi 

konsumen agar segera membeli produk yang dipasarkan dengan 

melakukan kegiatan komunikasi pemasaran secara baik. 

b.  Lingkungan, informasi yang masuk melalui lingkungan sekitar mendapat 

pengaruh dari lingkungan sosial budaya, unsur-unsurnya bersumber dari 

keluarga, sumber informasi tidak formal, sumber informasi non komersial, 

kelas sosial, dan pengaruh budaya lainnya.  

 

Keputusan  

Pertimbangan  

 Informasi 
   Pemasar 

Lingkungan  

Beli Evaluasi  

Tidak Beli 
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2. Proses Pertimbangan 

Pada proses pertimbangan pembelian terdapat 3 tahapan antara lain: 

a. Pengenalan kebutuhan 

Sebelum mencari informasi mengenai produk yang akan dibeli, konsumen 

merinci terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan yang akan dibelinya. 

b. Pencarian informasi sebelum membeli 

Pencarian informasi sebelum membeli bertujuan agar konsumen tidak 

salah pilih sebelum menentukan produk yang akan dibeli. Informasi yang 

dicari yakni kelebihan dan kekurangan produk yang akan dibeli 

dibandingkan produk lainnya.  

c. Pemilihan alternatif 

3. Proses Keputusan Konsumen 

a. Beli, setelah konsumen memutuskan untuk membeli produk yang 

ditawarkan maka dilakukan evaluasi. Keputusan konsumen untuk membeli 

membawa implikasi yang dinantikan para penjual. Konsumen yang 

membeli akan menikmati/menggunakan/mengkonsumsi/memanfaatkan 

produk. 

b. Tidak Beli.  

 

2.1.2.4 Hubungan Promosi & Pengambilan Keputusan Pembelian Konsumen  

 Konsumen menganggap bahwa promosi sebagai jendela informasi sebagai 

paduan dalam memilih produk. Di lingkungan produsen, media promosi tentang 

kualitas dan ciri-ciri produk kepada masyarakat baik orang tua maupun anak-anak. 

Sebagai calon konsumen tentu perlu informasi yang jelas terhadap produk yang 
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diiklankan. Melalui informasi yang jelas niscaya calon konsumen akan 

mempunyai keputusan untuk membeli.  

 Memutuskan mengkonsumsi produk dapat dipengaruhi oleh informasi 

produk yang dipromosikan, tampilan promosi yang menarik dan model yang ada 

di media promosi. Hal ini menunjukkan bahwa iklan  mempunyai  peran  yang  

sangat kuat dalam membujuk konsumen yang terjaring dalam lingkarannya  

terbius  untuk mengikuti produk yang diinformasikan. 

 Informasi media periklanan yang lancar dan mudah dipahami oleh 

masyarakat (konsumen) akan memberikan tanggapan yang positif bagi konsumen. 

Informasi yang jelas secara visual maupun verbal dan tidak menyinggung 

perasaan konsumen akan menguntungkan di pihak produsen. Harapan positif  di 

hati masyarakat merupakan tujuan utama produsen dalam menawarkan 

produknya, sehingga bisa diterima di pasaran. Berbagai cara produsen dalam 

mempromosikan produknya melalui periklanan diharapkan mendapatkan citra 

positif konsumen. 

 Penilaian konsumen terhadap produk menurut (Monle L dan Carla J, 2007: 

113) antara lain;   

(1) Memperoleh penilaian baik dari konsumen. (2) Memupuk baik 

dan memberi pengertian tentang produk yang dibutuhkan 

konsumen. Teknik ini dilakukan untuk menguatkan persepsi baik 

pada diri konsumen  terhadap  produk  yang diinginkan. (3) 

Memperoleh etiket baik dari konsumen dalam membantu 

mempromosikan produk. Tanggapan baik konsumen terhadap 

produk yang diiklankan sangat membantu dalam kelancaran 

promosi. (4) Mengatasi prasangka buruk konsumen terhadap 

produk yang ditawarkan. Iklan kadang kala menutupi 

kekurangan kualitas produk yang diinformasikan atau konsumen 

mempunyai prasangka buruk terhadap yang diinformasikan. (5) 

Mendidik konsumen untuk menggunakan produk yang disajikan 
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pada iklan. Agar konsumen tidak salah persepsi  terhadap produk 

yang  diiklankan, maka dalam menginformasikan harus sangat 

rinci, baik tahapan pemakaian atau kegunaannya. (6) 

Memberikan penerangan dan pendidikan terhadap konsumen. 

Tidak semua iklan memberikan penerangan  atau  pendidikan  

pada konsumen, karena dinilai kurang efektif dalam 

meningkatkan pemasaran.  

 

 

2.1.2.5 Indikator Perilaku Beli Konsumen 

 Menurut A.A Anwar P.M (2012: 60) Perilaku Beli Konsumen memiliki 5 

indikator yaitu: 

1. Mencari informasi 

Konsumen yang sudah terkait dengan promosi produk mungkin mencari 

lebih banyak informasi tetapi mungkin juga tidak. Bila dorongan konsumen kuat 

dan produk yang dapat memuaskan ada dalam jangkauan, konsumen 

kemungkinan akan membelinya. Bila tidak, konsumen dapat menyimpan 

kebutuhan dalam ingatan atau melakukan pencarian informasi yang berhubungan 

dengan kebutuhan tersebut. 

Pengaruh relatif dari sumber informasi bervariasi menurut produk dan 

pembeli. Konsumen menerima sebagian besar informasi mengenai produk dari 

sumber komersial, yang dikendalikan oleh pemasar. Akan tetapi, sumber paling 

efektif cenderung sumber pribadi. Sumber pribadi lebih penting dalam 

mempengaruhi pembelian jasa. Sumber komersial biasanya memberitahu pembeli, 

tetapi sumber pribadi membenarkan atau mengevaluasi produk bagi pembeli. 

  Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari 

informasi yang lebih banyak. Sumber informasi konsumen yaitu:  

a. Sumber pribadi:  keluarga, teman, tetangga dan kenalan. 
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b. Sumber komersial:  iklan, wiraniaga, agen, kemasan dan penjualan. 

c. Sumber publik:  media massa dan organisasi penilai konsumen. 

d. Sumber pengalaman:  penanganan, pemeriksaan dan menggunakan produk. 

Tahapan pencarian informasi, kaitannya dalam penelitian ini adalah 

konsumen melakukan pencarian informasi tentang produk tata rias wajah Sariayu 

Martha Tilaar dengan cara apapun karena sesuai dengan tahap pertama yang 

berdasarkan kebutuhan. 

2. Memilih Produk Tata Rias Wajah Sariayu Martha Tilaar 

Pada tahap memilih produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar 

konsumen memilihnya berdasarkan kebutuhan, produk yang dipilih konsumen 

memberikan kegunaan optimal bagi konsumen, konsumen memilih produk yang 

mutunya terjamin, konsumen memilih produk yang harganya sesuai dengan 

kemampuan konsumen.  

3. Membeli Produk Tata Rias Wajah Sariayu Martha Tilaar 

Faktor sikap orang lain dan situasi yang tidak dapat diantisipasi yang dapat 

mengubah niat pembelian termasuk faktor-faktor penghambat pembelian. Dalam 

melaksanakan niat pembelian, konsumen dapat membuat lima sub-keputusan 

pembelian, yaitu:  keputusan merek, keputusan pemasok, keputusan kuantitas, 

keputusan waktu dan keputusan metode pembayaran. Pada tahap keputusan 

pembelian, kaitannya dengan penelitian ini adalah konsumen sudah membuat 

rencana untuk memutuskan pembelian produk tata rias wajah Sariayu Martha 

Tilaar, tetapi konsumen mengambil beberapa buah keputusan yang akan 

dilaksanakan. 
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4. Menggunakan Produk Tata Rias Wajah Sariayu Martha Tilaar 

 Pada saat menggunakan produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar, 

konsumen akan tetap membandingkan produk lain dengan produk tata rias wajah 

Sariayu Martha Tilaar. Hal yang dibandingkan yakni kecerahan warna produk tata 

rias wajah, ketahanan pada kulit wajah, kehalusan produk tata rias wajah, 

memiliki kecocokan atau tidak pada semua jenis kulit wajah, mempunyai 

kelebihan atau tidak apabila dibandingkan dengan produk tata rias wajah lainnya.  

5.    Menentukan sikap untuk beli berulang 

 Setelah pembelian dilakukan, konsumen akan selalu siaga terhadap 

informasi yang mendukung keputusannya. Konsumen akan membandingkan 

produk yang telah ia beli, dengan produk lain. Hal ini dikarenakan konsumen 

mengalami ketidakcocokan dengan fasilitas-fasilitas tertentu pada barang yang 

telah ia beli, atau mendengar keunggulan tentang merek lain. Dalam tahap 

perilaku pasca pembelian, kaitannya dengan penelitian ini adalah konsumen akan 

terus menggali informasi tentang produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar, 

karena berhubungan dengan sifat manusia yang tidak pernah puas akan suatu hal. 

 

2.1.3    Sariayu Martha Tilaar 

2.1.3.1 Sejarah Sariayu Martha Tilaar 

Salah satu brand dari PT. Martha Tilaar adalah Sari Ayu, Sari Ayu adalah 

brand yang menawarkan produk kecantikan yang dikenal sebagai natural beauty 

care.  Kata natural di sini berarti Sari Ayu sebagai brand mempunyai komitmen 

untuk membuat produknya dengan bahan baku alami. Komitmen ini dimulai 

tahun 1970 sejak Sari Ayu berdiri konsumen Indonesia lebih banyak 
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mengkonsumsi kosmetik yang mengandung zat kimiawi, Martha Tilaar sebagai 

pendiri brand Sari Ayu melihat adanya celah pasar ini disinilah Martha Tilaar  

menciptakan sebuah produk kecantikan yang alami yakni Sari Ayu Martha Tilaar.  

Produk kosmetik Martha Tilaar Group dikenal sebagai salah satu produk 

kosmetik hijau atau ramah lingkungan (Green Product Cosmetics) di dunia 

terbukti dari hasil uji laboratorium Paris yang menyatakan bahwa bahan yang 

digunakan bebas dari bahan kimia berbahaya. Sariayu Martha Tilaar merupakan 

merek kosmetik yang telah eksis selama 32 tahun dengan konsep full range “top 

to toe” yang hingga kini telah mengeluarkan 23 trend warna tata rias setiap 

tahunnya dengan konsisten pada tema paduan antara warna trend dunia dengan 

mengangkat kekayaan alam dan budaya Indonesia yang menjadi acuan bagi 

kalangan tata rias wajah artis maupun pengguna kosmetik pada umumnya.  

 

2.1.3.2 Produk Tata Rias Wajah Sariayu Martha Tilaar 

NO NAMA KOSMETIK KEGUNAAN 

1 Milk Cleanser Digunakan untuk membersihkan wajah    

sebelum melakukan rias wajah 

2 Face Tonic 

 

Digunakan untuk menutup pori-pori wajah 

setelah dilakukan pembersihan 
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3 Pelembab  

 

 

 

Melembabkan wajah agar tidak terlihat 

kering ketika dirias 

4 Alas Bedak Liquid 

 

 

 

     Alas Bedak Padat 

Alas bedak berbentuk liquid atau pun padat 

memiliki kegunaan yang sama untuk 

menyamarkan warna kulit yang pucat dan 

bayangan gelap di seputar mata dan 

membuat  dimensi wajah sehingga riasan 

wajah menjadi lebih sempurna. 

 

5 Bedak Tabur 

 

 

 

Bedak Padat 

 

 

Menghilangkan minyak mengkilat yang 

berasal dari alas bedak, melindungi kulit 

muka dari sinar matahari, membuat make–

up tahan lama dan melengkapi tata rias agar 

menjadi sempurna. 

6 Pensil Alis 

 

 

Membentuk alis agar tampak serasi dengan 

wajah, memperbaiki garis mata yang asli, 

misalnya membuat bentuk mata lebih lebar, 

lebih lonjong dan sebagainya. 
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7 Base Eye Shadow 

 

Memberikan dasar sebelum 

mengaplikasikan eye shadow agar warna 

eye shadow terlihat lebih mencolok 

8 Eye Shadow Mengaksentuasikan mata dan membuat 

putih biji mata sehingga mata tampak 

cemerlang. Penggunaan eye shadow dapat 

menampilkan nuansa keindahan pada mata, 

sehingga tampak lebih bersinar. 

9 Eyeliner Cair 

 

Eyeliner Pencil 

 

Penggunaan eye liner dapat mempertegas 

bentuk mata dan membuat mata tampak 

lebih besar. Gunakan eye liner cair agar 

riasan mata lebih tahan lama dan bersih. 

Untuk tata rias romantis hindari 

penggunaan eye liner di bawah mata. 

Untuk member kesan glamour, ekspresif 

dan dramatis, eye liner pencil dapat 

dikenakan di bawah mata dan penuh. 

10 Mascara 

 

 

Menebalkan, melentikkan dan membuat 

bulu mata kelihatan lebih panjang. 
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11 Perona pipi 

 

 

 

 

Mengoreksi wajah, sehingga wajah tampak 

lebih cantik, lebih segar dan berdimensi. 

12 Lip Liners 

 

Memperjelas bentuk bibir baik untuk riasan 

koreksi, maupun untuk memberi bentuk 

yang tegas pada bibir. 

13 Lip Balm 

 

Melembabkan dan membantu mencegah 

bibir pecah-pecah serta terkelupas. Lip 

balm diperlukan agar lipstick tampak lebih 

menyatu. 

14 Lipstick 

 

Sebagai memberi warna pada bibir, 

sehingga bibir tampak lebih segar. Lipstick 

dilengkapi dengan 100% pelembab alami, 

vitamin A dan E sebagai anti-oksidan, dan 

SPF 15. 



30 
 

 
 

15 Lip Gloss 

 

Efek glossy atau kesan mengkilat pada 

bibir, dapat diperoleh dengan menggunakan 

lip gloss sehingga bibir terlihat halus, 

lembut dan mengkilat. 

Tabel 2.1 Produk Tata Rias Wajah Sariayu Martha Tilaar  

Sumber:  (www.marthatilaar.com, 2016) 

 

2.1.4 Prodi Pendidikan Tata Kecantikan 

 Prodi Pendidikan Tata Kecantikan didirikan pada tanggal 2 Juni 2010 

dengan Nomor Ijin 62/D/O/2010. Prodi Pendidikan Tata Kecantikan adalah salah 

satu dari tiga prodi yang ada di Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 

(PKK). Program Studi ini menyelenggarakan pendidikan tata kecantikan dengan 

tujuan menghasilkan lulusan untuk menjadi Guru Menengah Kejuruan (SMK) 

dalam bidang tata kecantikan dengan kualifikasi sarjana pendidikan (S1), 

Widyaiswara Tata Kecantikan,  yang unggul, profesional, terampil dan peka 

terhadap kelestarian lingkungan, alam, sosial dan budaya. Prodi Pendidikan Tata 

Kecantikan Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Semarang merupakan satu–satunya program studi yang 

menghasilkan guru di bidang tata kecantikan yang ada di Jawa Tengah. 

Mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Kecantikan terdiri dari 4 angkatan yakni 

angkatan 2012, angkatan 2013, angkatan 2014, dan angkatan 2015 yang 

berjumlah 160 mahasiswa. (Sumber:  www.unnes.ac.id, 2011) 

http://www.marthatilaar.com/
http://www.unnes.ac.id/
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  Pada penelitian ini, responden yang akan diteliti adalah kalangan 

mahasiswa Unnes Prodi Pendidikan Tata Kecantikan Jurusan Pendidikan 

Kesejahteraan Keluarga. Mahasiswa Prodi Pendidikan Kecantikan dijadikan 

sebagai responden penelitian karena dalam proses pembelajaran mereka sering 

menggunakan produk tata rias wajah untuk beberapa mata kuliah antara lain rias 

pengantin jawa, rias pengantin luar jawa, rias pengantin internasional, rias fantasi, 

perawatan kulit dan tata rias wajah, gelar cipta karya kecantikan, dasar rias, serta 

dasar seni dan rias. Adanya kosmetik rias wajah sangat diperlukan dan dibutukan 

mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Kecantikan untuk menunjang proses 

pembelajaran dan hasil praktik rias wajah pada mata kuliah tertentu. Setiap 

mahasiswa dianjurkan mempunyai dan memiliki produk tata rias wajah sendiri 

agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar. Kebutuhan tata rias wajah untuk 

mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Kecantikan bisa dibilang kebutuhan utama 

karena Prodi Pendidikan Tata Kecantikan identik dengan kosmetik tata rias wajah 

agar terlihat cantik. Pada saat mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Kecantikan 

mencari dan membeli produk tata rias wajah, banyak yang menjadi pertimbangan 

antara lain produk tata rias wajah harus mempunyai kualitas baik, harga 

terjangkau, sesuai dengan kondisi kulit wajah dan bermerek. Mahasiswa Prodi 

Pendidikan Kecantikan yang akan diteliti hanya yang masih aktif kuliah yakni 

angkatan 2013 dan angkatan 2014 yang berjumlah 80 mahasiswa data ini diambil 

dari sekertaris Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. 
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2.2 Kerangka Pikir 

 Mahasiswa prodi Pendidikan Tata Kecantikan sangat memerlukan dan 

membutuhkan produk tata rias wajah untuk menunjang proses pembelajaran dan 

hasil praktik pada mata kuliah tertentu. Setiap mahasiswa diwajibkan memiliki 

kosmetik dalam proses pembelajaran agar dapat berjalan lancar. Mahasiswa dalam 

menentukan produk yang akan dibeli dan digunakan, terpengaruh iklan di 

berbagai media. Salah satu produknya Sariayu Martha Tilaar, karena Sariayu 

Martha Tilaar mempunyai strategi pemasaran untuk memenangkan persaingan 

yang semakin ketat yaitu melalui media promosi tentang trend produk tata rias 

wajah. Mahasiswa memilih produk Sariayu Martha Tilaar karena kualitas yang 

dimiliki dan harga yang terjangkau.  

  

 

 

 

Gambar 2.2 Skema Kerangka Pikir 

2.3 Hipotesis Penelitian 

  Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang dikumpulkan 

(Sugiyono, 2013: 96), karena bersifat sementara, maka jawaban tersebut bisa 

benar dan juga bisa salah. Dianggap benar bila sesuai dengan kenyataan yang ada 

atau yang didapat dari hasil penelitian, sedangkan dianggap salah bila tidak sesuai 

dengan kenyataan yang diperoleh dari hasil penelitian. 

Promosi (X) 

1. Attention 

2. Interest 

3. Desire 

4. Action 
 

Perilaku Beli Konsumen (Y) 

1. Mencari Informasi 

2. Memilih  

3. Membeli 

4. Menggunakan 

5. Menentukan Sikap Beli Berulang 
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        Berdasarkan pada teori di atas, dalam penelitian yang akan dilakukan ini 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

1. Hipotesis Alternatif (H1) 

 Ada pengaruh antara promosi terhadap perilaku beli konsumen di Prodi 

Pendidikan Tata Kecantikan. 

2. Hipotesis Nihil (H0) 

 Tidak ada pengaruh antara promosi terhadap perilaku beli konsumen di 

Prodi Pendidikan Tata Kecantikan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Gedung E10 Kampus Universitas Negeri 

Semarang, Sekaran Gunung Pati Semarang. Waktu penelitian yaitu bulan Oktober 

tahun 2015.  

3.2 Populasi dan Sampel  

3.2.1 Populasi 

(Sugiyono, 2013: 117) menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Prodi 

Pendidikan Tata Kecantikan Unnes yang terdiri dari 4 angkatan yaitu angkatan 

tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 yang masing-masing angkatan berjumlah 40 

mahasiswa. Total 160 mahasiswa yang menjadi populasi penelitian. Data 

diperoleh dari sekertaris Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. 

 

3.2.2 Sampel  

(Sugiyono, 2013: 118) mengemukakan sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteritik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penarikan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan Probability sample. Probability sample adalah 

teknik sampling yang dilakukan dengan mengambil wakil dari setiap wilayah 

yang terdapat pada populasi (Sugiyono, 2013: 120). Pada Probability sample 
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terdapat beberapa teknik, pada penelitian ini teknik yang digunakan 

Disproportionate Stratified Random Sampling yaitu menentukan jumlah sampel 

apabila populasi berstrata tetapi kurang proporsional (Suharsimi, 2013: 120). 

Pengambilan sampel peneliti berpedoman pada Suharsimi Arikunto yang 

menyatakan bahwa apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika 

subyeknya besar (lebih dari 100 orang) dapat menggunakan sampel. Menurutnya 

sampel diambil antara 10% - 15% hingga 20% - 25% atau bahkan boleh lebih dari 

25% dari jumlah populasi yang ada. Sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah lebih dari 75% dari populasi yakni 60 mahasiswa dari 80 

mahasiswa prodi Pendidikan Tata Kecantikan angkatan 2013 dan angkatan 2014. 

Pengambilan sampel 60 mahasiswa dari angkatan 2013 dan 2014 karena 

mahasiswa angkatan 2013 dan 2014 yang lebih sering melakukan praktik tata rias 

wajah. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 38). Variabel dalam 

penelitian ini termasuk dalam kategori hubungan sebab akibat antara variabel  X 

dan variabel Y. 

3.3.1 Variabel bebas  

Variabel bebas disebut dengan independent variable (X) yaitu variabel 

yang menjadi penyebab atau variabel yang mempengaruhi. Variabel bebasnya 



36 
 

 
 

dalam penelitian ini adalah promosi produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar 

di Prodi Pendidikan Tata Kecantikan. 

3.3.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat disebut dengan dependent variable (Y), merupakan 

variabel yang menjadi akibat dari penelitian, dalam penelitian ini variabel 

terikatnya adalah perilaku beli konsumen terhadap produk tata rias wajah Sariayu 

Martha Tilaar. Untuk lebih memperjelas definisi operasional penelitian di atas 

maka penulis paparkan sebagaimana tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

VARIABEL SUB VARIABEL INDIKATOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Bebas 

(X) 

       Promosi 

 

 

           A (Attention) 

 

1. Pesan yang disampaikan dalam 

iklan  

2. Frekuensi penayangan iklan 

3. Visualisasi iklan 

 

 

 

                 I (Interest) 

 

1. Efektivitas media yang 

digunakan 

2. Persepsi konsumen mengenai 

produk setelah iklan 

ditampilkan  

3. Kejelasan pesan 

 

D (Desire) 

 

1. Perolehan informasi dari iklan 

2. Minat konsumen atas iklan 

3. Kepercayaan konsumen akan 

produk 

 

A (Action) 

 

1. Keyakinan untuk membeli 

produk 

2. Kesesuaian produk 

berdasarkan iklan 

 

 

 

Variabel Terikat 

(Y) 

Perilaku Beli 

Konsumen 

1. Mencari informasi 1. Media yang digunakan untuk 

mencari informasi 

2. Frekuensi mencari informasi 

2. Memilih produk tata rias 

wajah Sariayu Martha Tilaar 

1. Cara memilih produk 
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3. Membeli produk tata rias 

wajah Sariayu Martha Tilaar 

1. Alasan membeli produk 

4. Menggunakan produk tata 

rias wajah Sariayu Martha 

Tilaar 

1. Alasan menggunakan produk 

5. Menentukan sikap beli 

berulang 

1. Cara menentukan sikap beli 

berulang 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

  (Sugiyono, 2013: 193) mengemukakan metode pengumpulan data adalah 

cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitiannya. Penelitian 

ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Kuesioner (Angket) 

(Sugiyono, 2013: 199) mengemukakan kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Jenis angket yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis angket tertutup, yaitu kuesioner yang 

disusun dengan menyediakan jawaban sehingga pengisi hanya memberi tanda 

pada jawaban yang dipilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Skala pengukuran yang digunakan dalam angket ini adalah skala likert. 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item instrumen 

yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai 

sangat negatif, yaitu berupa kata-kata dengan skor untuk jawaban kuesioner 

sebagai berikut: sangat setuju (3), setuju (2), dan tidak setuju (1)  
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2. Dokumentasi 

(Suharsimi Arikunto, 2010: 274) metode dokumentasi adalah yaitu 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data konsumen 

yang menggunakan produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar di Prodi 

Pendidikan Tata Kecantikan. 

 

3.5      Uji Instrumen 

3.5.1 Uji Validitas 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan intrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai 

validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang baik memiliki validitas 

rendah (Suharsimi Arikunto, 2010: 211). 

 Instrumen pada penelitian ini melakukan validitas dengan menggunakan 

expert judgment, yang berfungsi sebagai pemberi masukan terhadap instrumen 

agar dapat menghasilkan instrumen yang dapat digunakan sesuai dengan 

kebutuhan penelitian dan menghasilkan instrumen yang valid. Beberapa masukan 

yang diberikan expert judgment untuk memperbaiki atau menjadikan instrumen 

dapat digunakan sesuai kebutuhan. Expert judgment berjumlah 1 orang yang 

terdiri dari dosen. 

 Adapun yang digunakan untuk menguji bisa dengan Uji SPSS atau dengan 

rumus koefisien korelasi product moment dari Karl Pearson. Uji validitas 
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instrumen dalam penelitian ini penulis menggunakan Uji SPSS. Berikut adalah 

rumus koefisien korelasi product moment; 

    
∑  

√ ∑    ∑    
 

Keterangan: 

rxy  = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

∑   = skor butir 

    = kuadrat dari x 

    = kuadrat dari y  (Suharsimi Arikunto,2009:13) 

 Dengan  tarap  signifikan  5%  apabila  dari  hasil  penghitungan  di dapat      

maka          ≥        dikatakan  butir  soal  nomor  tersebut  telah signifikan atau 

telah valid. Apabila        <      maka butir soal tersebut tidak signifikan atau 

tidak valid. Pengolahan validitas data dalam penelitian ini menggunakan program 

SPSS for Windows release 19. 

 Berdasarkan hasil uji coba angket penelitian kepada 20 responden 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil uji coba pada N= 20 diperoleh hasil rxy sebesar 0,61 

sedangkan rtabel sebesar 0,44 pada taraf signifikan 5%. Karena rhitung > rtabel maka 

validitas instrumen dikatakan valid dan dapat digunakan untuk penelitian. 

Perhitungan dapat dilihat pada lampiran halaman 89. Pada penelitian ini dari 51 

soal terdapat 45 soal yang valid dan 6 soal yang tidak valid 
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3.6.2 Uji Reliabilitas 

(Suharsimi Arikunto, 2010: 221) reliabilitas menunjukkan pada satu 

pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen 

yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih 

jawaban-jawaban tertentu. Untuk tes berbentuk uraian atau sikap, reliabilitas dapat 

diuji dengan rumus Alpha Cronbach (Suharsimi Arikunto, 2010: 239): 
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Keterangan : 

11r   = Reliabilitas instrumen 

k  = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 2

i  = Jumlah varians butir  

 2

t
 = Varians total 

 

Uji reliabilitas dilakukan dengan bantuan SPSS for Windows release 19. 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diperoleh nilai        sebesar 0,70 dan     sebesar 

0,95. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa angket tersebut reliabel karena nilai 

    >        yakni 0,95 > 0,70 selanjutnya dapat digunakan untuk pengambilan 

data penelitian. 

 

3.6      Teknik Analisis Data 

3.6.1 Deskriptif Persentase 

Data yang diperoleh dari hasil pembagian angket kemudian dianalisis 

secara deskriptif untuk mengetahui gambaran dari kondisi variabel yang diteliti. 
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Berikut adalah rumus untuk mengetahui secara tepat nilai prosentase 

skor jawaban responden: 

    
Keterangan: 

% = Persentase nilai yang diperoleh 

n   = Jumlah skor nilai yang diperoleh 

N = Skor ideal atau jumlah total nilai responden 

                       (Mohammad ali, 1987: 184) 

 

Nilai persentase yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan kriteria 

prosentase untuk ditarik kesimpulan. Adapun langkah-langkah pembuatan kriteria 

persentase adalah sebagai berikut : 

a. Mencari persentase maksimal  

= 
            

            
 x 100% 

= 
 

 
 x 100% 

=100% 

b. Mencari persentase minimal 

= 
           

            
 x 100% 

=
 

 
 x 100% 

= 33,3% 

c. Menghitung rentang persentase 

Rentang = persentase maksimal – persentase minimal 

     = 100% - 33,3% 

     = 66,7% 

 

%  =             x 100% 
n 

N 
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d. Menentukan banyaknya kriteria 

Kriteria dibagi menjadi 3 yaitu : baik, cukup dan tidak baik.  

e. Menghitung banyaknya kriteria 

= 
       

              
 

= 
    

 
 

= 22,23 

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Deskriptif Persentase 

No. Nilai Interval Klasifikasi/kategori 

1. 
77.7% < Skor ≤ 100% Baik 

2. 
55.3% < Skor ≤ 77.6% Cukup 

3. 
33 % < Skor ≤ 55.2% Tidak baik 

 

3.6.2 Pengujian Persyaratan Analisis 

Pemenuhan syarat-syarat dalam pengujian hipotesis dilakukan uji 

persyaratan analisis yaitu uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. 

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Teknik uji normalitas 

menggunakan menggunakan analisis grafik dan uji statistik kolmogorov-Smilrnov 

dengan bantuan aplikasi SPSS version 19. 

Dasar pengambilan keputusan analisis grafik : 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya menunjukan pola distribusi normal. Maka model 
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regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukan pola distribusi normal, maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Jika nilai uji statistik 

kolmogorov-Smilrnov diatas probabilitas 5% atau 0,05 maka data berdistribusi 

normal. (Ghozali, 2011: 163) 

2. Uji Heteroskedastisitas Data 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji terhadap beberapa 

sampel, yakni seragam tidaknya variasi sampel-sampel yang diambil dari populasi 

yang sama. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan rumus Barleth 

(Sudjana, 2005: 262). Perhitungan dibantu oleh perangkat lunak computer yaitu 

SPSS version 19. 

 

3.6.3 Uji Regresi Linier Sederhana 

Digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel independen  terhadap  

variabel dependen. Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen strategi promosi dengan sub variabel AIDA (Attention, Interest, 

Desire, Action) terhadap variabel dependen perilaku beli konsumen dengan sub 

variabel (mencari informasi, memilih, membeli, menggunakan, mengevaluasi 

produk). Analisis regresi sederhana dapat dilihat dari output SPSS 19 (Statistical 

Package for Social Science).  
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Persamaan regresi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 

Ŷ = a + bX 

 

Keterangan:     Ŷ = Nilai yang diprediksi (Variabel terikat) 

a = Konstansta 

b  = Koefesien regresi 

X   = Variabel bebas (Ghozali, 2011: 96) 

 

3.6.4 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Ghozali (2010: 97) mengemukakan R
2 

pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi dependent variable 

atau variabel terikat.Nilai R
2
 adalah antara nol dan satu. R

2
 mendekati 1 (satu) 

maka dapat dikatakan semakin kuat kemampuan variabel bebas dalam model 

regresi tersebut dalam menerangkan variabel terikat.Sebaliknya jika R
2
 mendekati 

0 (nol) maka semakin lemah variabel bebas menerangkan variasi variabel 

terikatnya. Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besarnya 

konstribusi yang diberikan masing-masing strategi promosi (X) terhadap variabel 

terikat perilaku beli konsumen (Y). Koefisien determinasi dapat dilihat dari output 

SPSS 19 (Statistical Package for Social Science). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1. Identifikasi Responden Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Tata 

Kecantikan Unnes angkatan 2013 berjumlah 40 mahasiswa dan angkatan 2014 

berjumlah 40 mahasiswa. Total 80 mahasiswa yang menjadi populasi penelitian. 

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 mahasiswa dari 80 mahasiswa Prodi 

Pendidikan Tata Kecantikan angkatan 2013 dan angkatan 2014. Dalam penelitian 

ini pengambilan sampel dilakukan dengan Probability sample. Probability sample 

adalah teknik sampel yang dilakukan dengan mengambil wakil dari setiap wilayah 

yang terdapat pada populasi (Sugiyono, 2013: 120). Pada Probability sample 

terdapat beberapa teknik, pada penelitian ini teknik yang digunakan 

Disproportionate Stratified Random Sampling yaitu menentukan jumlah sampel 

apabila populasi berstrata tetapi kurang proporsional (Suharsimi, 2013: 120). 

Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah lebih dari 75 % dari 

populasi yakni 60 mahasiswa dari 80 mahasiswa Prodi Pendidikan Tata 

Kecantikan angkatan 2013 dan angkatan 2014.         

4.1.2. Analisis Deskriptif  Persentase 

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atas data yang 

dikumpulkan dalam penelitian dari tanggapan responden berdasarkan pengisian 

kuesioner. Deskripsi hasil penelitian ini merupakan uraian dari hasil pengumpulan 
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data primer berupa kuesioner yang telah diisi oleh responden. Kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian ini diukur dengan menyediakan tiga pilihan jawaban 

dengan memberikan skor untuk setiap pernyataan tentang promosi dan perilaku 

beli konsumen. Kuesioner ini disebarkan pada 60 responden mahasiswa prodi 

Pendidikan Tata Kecantikan. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan 

di analisis yaitu promosi (X) dan perilaku beli konsumen (Y). 

Tabel 4.1 Hasil Deskriptif Persentase Penelitian 

No Variabel  Nilai  Kriteria  Sub Variabel Nilai  

1 Promosi (X) 68,6% Cukup 

Attention 17,41 % 

Interest 16,82 % 

Desire 17,00 % 

Action 17,60 % 

2 Perilaku Beli Konsumen (Y) 75,2% Cukup 

Mencari Informasi 13,74 % 

Memilih Produk 15,00 % 

Membeli Produk  14,55 % 

Menggunakan Produk 16,30 % 

Sikap Beli Berulang 16,70 % 

(Sumber: Data Penelitian yang Diolah, 2015) 

Berdasarkan tabel diatas hasil variabel (x) yaitu promosi sebesar 68,2% 

termasuk dalam kategori cukup, dan hasil variabel (y) yaitu perilaku beli 

konsumen sebesar 75,2% dalam kategori cukup.  

Variabel promosi terdiri dari 4 sub variabel yaitu attention, interest, desire, 

dan action. Masing-masing sub variabel memiliki nilai yang berbeda yakni 

attention (17,41%), interest (16,82%), desire (17,00%), dan action (17,60%). 

        Variabel perilaku beli konsumen terdiri dari 5 sub variabel yaitu mencari 

informasi, memilih produk, membeli produk, menggunakan produk, dan sikap 

beli berulang. Nilai yang diperoleh dari tiap-tiap sub variabel adalah mencari 

informasi (13,74%), memilih produk (15,00%), membeli produk (14,55%), 

menggunakan produk (16,30%) dan sikap beli berulang (16,70%). 
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4.1.3. Uji Persyaratan Analisis 

4.1.3.1 Uji Normalitas 

(Ghozali, 2011: 160) berpendapat uji normalitas bertujuan menguji 

apakah data terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov Test dan grafik normal P-P plot. Dasar pengambilan 

keputusan adalah nilai probabilitas yaitu jika nilai probabilitas > 0,05 maka data 

dalam penelitian berdistribusi normal, sedangkan untuk normal P-P plot, jika data 

normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti 

garis diagonalnya (Ghozali, 201: 161). Hasil output dari pengujian normalitas 

dengan Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut. 

Analisis data hasil Output : 

 Uji normalitas data digunakan hipotesis sebagai berikut : 

H0: Data berdistribusi normal 

H1: Data tidak berdistribusi normal 

 Kriteria  penerimaan H0 

H0diterima jika nilai sig (2-tailed) > 5%. 

Dari tabel diperoleh nilai sig = 0,203 = 0,0% > 5%, maka H0 diterima. 

Artinya variabel Unstandardized Residual berdistribusi normal. Uji normalitas 

juga dapat dilihat pada grafik Normal P-Plot  sebagai berikut. 

Pada grafik P-Plot terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis histograf menuju pola distribusi normal maka variabel 

dependen Y memenuhi asumsi normalitas. 
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4.1.3.2.Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji terhadap beberapa sampel, 

yakni seragam tidaknya variasi sampel-sampel yang diambil dari populasi yang 

sama. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik Multivariate Standardized 

Scatter Plot melalui program SPSS versi 19. Jika ada pola tertentu, seperti titik-

titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (melebar, bergelombang, 

kemudian menyempit), maka dapat diindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y, itu berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Pada grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak 

serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat 

disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini. Selain dengan 

mengamati grafik scatterplot, uji heterokedastisitas juga dapat dilakukan dengan 

uji Glejser. Uji glejser yaitu pengujian dengan meregresikan nilai absolut residual 

terhadap variabel independent. 

Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan semua variabel 

independen mempunyai nilai sig ≥ 0,05. Jadi tidak ada variabel independen yang 

signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependentAbs_res. Jadi dapat 

disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas. 

 

4.1.4. Uji Regresi Linier Sederhana 

Pengaruh promosi terhadap perilaku beli konsumen mahasiswa Prodi 

Pendidikan Tata Kecantikan diuji dengan menggunakan analisis regresi sederhana. 

Hasil analisis regresi sederhana diperoleh nilai 𝛼= 16,596 dan bX= 0,327 dan 
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dapat disajikan kedalam persamaan regresi sebagai berikut: 

 Ŷ = a + bX 

Keterangan:     

Ŷ = Nilai yang diprediksi (Variabel terikat) 

𝛼 = Konstansta 

b  = Koefesien regresi 

X   = Variabel bebas 

Berdasarkan persamaan regresi linear tersebut didapatkan nilai positif pada 

konstanta 16,596, hal ini menyatakan bahwa promosi berpengaruh secara positif 

terhadap perilaku beli konsumen. Kofisien regresi linear variabel X menyatakan 

bahwa setiap peningkatan promosi sebesar satu skor maka akan menyebabkan 

kenaikan perilaku beli konsumen produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar 

sebesar 0,469. Sehingga dapat dinyatakan bahwa promosi berpengaruh terhadap 

perilaku beli konsumen. 

4.1.5. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square sebesar 20,7 % 

yang berarti pengaruh promosi produk terhadap perilaku beli konsumen sebesar 

20,7 % sedangkan sisanya 79,3 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

 

4.2. Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis penelitian tentang pengaruh promosi terhadap 

perilaku beli konsumen produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar di Prodi 

Pendidikan Tata Kecantikan, diperoleh keterangan bahwa variabel independen 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dan besar pengaruh 
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antara kedua variabel termasuk dalam kategori cukup. Selanjutnya, hasil 

penelitian akan dibahas sebagai berikut: 

4.2.1  Pengaruh Promosi Terhadap Perilaku Beli Konsumen Produk Tata 

Rias Wajah Sariayu Martha Tilaar di Prodi Pendidikan Tata Kecantikan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan 

signifikan antara promosi terhadap perilaku beli konsumen produk tata rias wajah 

Sariayu Martha Tilaar di Prodi Pendidikan Tata Kecantikan. Pengaruh tersebut 

dikarenakan promosi yang disajikan dapat menarik perhatian konsumen yaitu 

mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Kecantikan, dapat mendorong keinginan beli 

pada konsumen serta menghasilkan tindakan untuk membeli produk tata rias 

wajah Sariayu Martha Tilaar. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linear sederhana dengan 

menggunakan bantuan program SPSS 19, didapatkan persamaan regresi yaitu ŷ = 

16,596 + 0,327. Dari persamaan regresi dapat diartikan bahwa setiap peningkatan 

promosi sebesar satu skor maka akan menyebabkan kenaikan perilaku beli 

konsumen produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar sebesar 0,469. 

Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh maka dapat diartikan bahwa 

adanya pengaruh promosi terhadap perilaku beli konsumen produk tata rias wajah 

Sariayu Martha Tilaar di Prodi Pendidikan Tata Kecantikan. 

Pada variabel promosi memilki 4 sub variabel yakni attention, interest, 

desire, dan action. Attention berarti mahasiswa prodi Pendidikan Tata Kecantikan 

menaruh perhatian dan berkesan terhadap promosi produk tata rias wajah Sariayu 

Martha Tilaar lalu melangkah ke tahap selanjutnya. Attention memiliki 3 indikator 
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yaitu pesan yang disampaikan dalam iklan produk tata rias wajah Sariayu Martha 

Tilaar di berbagai media promosi mudah diterima mahasiswa Prodi Pendidikan 

Tata Kecantikan, frekuensi penayangan iklan di berbagai media yang cukup sering 

sehingga konsumen sering memperhatikan iklan produk tata rias wajah Sariayu 

Martha Tilaar di berbagai media, visualisasi iklan produk tata rias wajah Sariayu 

Martha Tilaar yang kreatif dan dapat menarik perhatian mahasiswa. Selanjutnya 

interest yakni mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Kecantikan ingin mengetahui 

lebih jelas produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar. Pada interest memiliki 3 

indikator yang menjadikan mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Kecantikan timbul 

rasa ingin tahu tentang produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar yaitu 

efektivitas media yang digunakan untuk menampilkan trend produk tata rias 

wajah Sariayu Martha Tilaar, persepsi mahasiswa Prodi Pendidikan Tata 

Kecantikan mengenai produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar setelah iklan 

ditampilkan, kejelasan pesan yang disampaikan dalam iklam apakah konsumen 

sudah jelas dan tahu mengenai pesan yang terdapat pada iklan produk tata rias 

wajah Sariayu Martha Tilaar. Tahap selanjutnya desire berarti mahasiswa 

memiliki keinginan atau minat untuk membeli dan menggunakan produk tata rias 

wajah Sariayu Martha Tilaar. Indikator pada sub variabel desire adalah seberapa 

banyak mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Kecantikan memperoleh informasi dari 

iklan yang ditampilkan, seberapa besar minat konsumen atas iklan produk tata rias 

wajah Sariayu Martha Tilaar yang telah ditayangan di berbagai media, 

kepercayaan konsumen akan kualitas produk yang dapat memberikan hasil tata 

rias wajah yang cantik. Action berarti dorongan atau rangsangan yang disajikan 
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melalui promosi produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar kepada mahasiswa 

Prodi Pendidikan Tata Kecantikan untuk membeli yang dipromosikan baik. Action 

memiliki 2 indikator yaitu keyakinan konsumen untuk membeli dan menggunakan 

produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar, kesesuaian produk berdasarkan 

iklan yang ditampilkan di berbagai media. Apakah kualitas produk yang dimiliki 

sesuai dengan pesan yang disampaikan pada iklan. 

4.2.2 Besar Pengaruh Promosi Terhadap Perilaku Beli Konsumen Produk 

Tata Rias Wajah Sariayu Martha Tilaar di Prodi Pendidikan Tata 

Kecantikan 

Analisis regresi yang dilakukan menunjukkan bahwa koefisien determinasi 

secara simultan (R
2
) yang dilihat dari nilai Adjusted R Square sebesar 20,7 %. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh promosi terhadap perilaku beli 

konsumen produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar di Prodi Pendidikan Tata 

Kecantikan adalah sebesar 39,8%, sedangkan sisanya sebesar 79,3% dipengaruhi 

oleh faktor yang tidak dikaji dalam penelitian ini. Besar pengaruh promosi 

terhadap perilaku beli konsumen dikarenakan keterbatasan konsumen yakni 

mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Kecantikan dalam mengakses trend produk tata 

rias wajah Sariayu Martha Tilaar dan adanya faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi perilaku beli konsumen tetapi tidak dikaji dalam penelitian ini. 

 

4.3 Keterbatasan Penelitian 

        Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini dapat mempengaruhi kondisi 

dari penelitian yang dilakukan. Adapun keterbatasan tersebut antara lain : 

1.  Promosi produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar yang ditangkap oleh 
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mahasiswa prodi Pendidikan Tata Kecantikan dibatasi oleh populasi.  

2. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang 

merupakan sesuatu yang subjektif sehingga keabsahan dari penelitian ini akan  

tergantung dari kejujuran responden saat mengisi kuesioner. 

3. Pada penelitian ini menggunakan expert judgment dari dosen yang berjumlah 

hanya 1 orang, sebaiknya ada expert judgment dari pihak perusahaan Sariayu 

Martha Tilaar 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

        Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan di 

bab terdahulu, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh promosi terhadap perilaku beli konsumen produk tata rias 

wajah Sariayu Martha Tilaar di Prodi Pendidikan Tata Kecantikan. 

2. Besar pengaruh promosi terhadap perilaku beli konsumen produk tata 

rias wajah Sariayu Martha Tilaar di Prodi Pendidikan Tata Kecantikan 

yakni 20,7 % termasuk dalam kategori cukup. 

5.2. Saran 

        Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan dalam 

kesimpulan, maka selanjutnya terdapat beberapa saran sebagai berikut : 

1. Mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Kecantikan hendaknya lebih 

mengetahui tentang kualitas produk tata rias wajah Sariayu Martha 

Tilaar sehingga dapat memberitahu kepada konsumen lain untuk 

menggunakan produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar.  

2. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan konsumen (mahasiswa 

Prodi Pendidikan Tata Kecantikan) dalam menentukan pilihan terhadap 

produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar melalui media promosi 

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi awal bagi 
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peneliti yang hendak melanjutkan untuk penelitian bidang kajian yang 

sama. 
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Lampiran 1 

 

Surat Keputusan Pembimbing 
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Lampiran 2 

 

Surat Ijin Penelitian 



61 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lampiran 3 

 

Surat Permohonan Validasi Instrumen 
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Lampiran 4 

 

Surat Keterangan Validasi Instrumen 
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No Nama Usia Jenis Kelamin Angkatan/Rombel 

1 Ratika hidayanti 21 tahun Perempuan 2013/2 

2 Ratna wahyu 21 tahun Perempuan 2013/2 

3 Megawati kusuma 21 tahun Perempuan 2013/2 

4 Ajeng nurlita 21 tahun Perempuan 2013/2 

5 Nora amalia 20 tahun Perempuan 2013/2 

6 Etika oktaviana 20 tahun Perempuan 2013/2 

7 Idha putrid 20 tahun Perempuan 2013/2 

8 Atika 20 tahun Perempuan 2013/2 

9 Witdarsih 21 tahun Perempuan 2013/2 

10 Zulfa diah 21 tahun Perempuan 2013/2 

11 Bernadeta 20 tahun Perempuan 2014/1 

12 Septi yuni 20 tahun Perempuan 2014/1 

13 Adila 20 tahun Perempuan 2014/1 

14 Arum dwi 20 tahun Perempuan 2014/1 

15 Putrid 19 tahun Perempuan 2014/1 

16 Aditya 19 tahun Perempuan 2014/1 

17 Naniek 19 tahun Perempuan 2014/1 

18 Imas 19 tahun Perempuan 2014/1 

19 Himmatus 19 tahun Perempuan 2014/1 

20 Arini 19 tahun Perempuan 2014/1 

 

Lampiran 5 

 

Data Responden Uji Coba Penelitian 
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No 
Nama 

Responden 
Usia Jenis Kelamin 

Angkatan/

Rombel 

1 Salma Rosy 19 tahun Perempuan 2014/1 

2 Laely 19 tahun Perempuan 2014/1 

3 Aditya 19 tahun Perempuan 2014/1 

4 Himmatus 19 tahun Perempuan 2014/1 

5 Amelia 19 tahun Perempuan 2014/1 

6 Dian santi 19 tahun Perempuan 2014/1 

7 Benita agung 19 tahun Perempuan 2014/1 

8 Harjuni 19 tahun Perempuan 2014/2 

9 Narullita 19 tahun Perempuan 2014/2 

10 Destiana 19 tahun Perempuan 2014/2 

11 Andariska 20 tahun Perempuan 2014/2 

12 Aura fath 20 tahun Perempuan 2014/2 

13 Layyina 20 tahun Perempuan 2014/2 

14 Anis hidayah 20 tahun Perempuan 2014/2 

15 Rahmad 20 tahun Laki-laki 2014/2 

16 Dea amalia 20 tahun Perempuan 2014/2 

17 Diah kusuma 20 tahun Perempuan 2014/2 

18 Ema galuh 20 tahun Perempuan 2014/2 

19 Afni 20 tahun Perempuan 2014/2 

20 herlina 20 tahun Perempuan 2013/1 

21 Aulia 20 tahun Perempuan 2013/1 

22 Dwi 20 tahun Perempuan 2013/1 

23 Nurul aeni 20 tahun Perempuan 2013/1 

24 Fitriana 20 tahun Perempuan 2013/1 

25 Anggraini 20 tahun Perempuan 2013/1 

26 Tiurma 20 tahun Perempuan 2013/1 

27 diani 20 tahun Perempuan 2013/1 

28 Witdarsih 20 tahun Perempuan 2013/2 

29 Sherli 20 tahun Perempuan 2013/2 

30 Shinta 20 tahun Perempuan 2013/2 

31 Zulfa 20 tahun Perempuan 2013/2 

32 Lyza 20 tahun Perempuan 2013/2 

33 Diyah 21 tahun Perempuan 2013/2 

34 Marselina 21 tahun Perempuan 2013/2 

35 Diah 21 tahun Perempuan 2013/2 

36 Nadia 21 tahun Perempuan 2013/2 

37 Fikri 21 tahun Perempuan 2013/2 

38 Rini 21 tahun Perempuan 2013/2 

39 Diah sri 21 tahun Perempuan 2014/1 

Lampiran 6 

Data Responden Penelitian 
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40 Sekar 21 tahun Perempuan 2014/1 

41 Ajeng 21 tahun Perempuan 2014/1 

42 Emiliana 21 tahun Perempuan 2014/1 

43 Ayu 21 tahun Perempuan 2014/1 

44 Uliah 21 tahun Perempuan 2014/1 

45 Rahmania 21 tahun Perempuan 2014/1 

46 Hanum 21 tahun Perempuan 2014/1 

47 Reska 21 tahun Perempuan 2014/1 

48 Putri 21 tahun Perempuan 2014/1 

49 Zida 21 tahun Perempuan 2014/1 

50 Amalia 21 tahun Perempuan 2013/1 

51 Catur 21 tahun Perempuan 2013/1 

52 Nurlita 21 tahun Perempuan 2013/1 

53 Ariska 21 tahun Perempuan 2013/1 

54 Utami 21 tahun Perempuan 2013/1 

55 Ika 21 tahun Perempuan 2013/1 

56 Nora 21 tahun Perempuan 2013/1 

57 Arum 21 tahun Perempuan 2013/1 

58 Atika 21 tahun Perempuan 2013/1 

59 Idha 21 tahun Perempuan 2013/1 

60 Nisa 21 tahun Perempuan 2013/1 

 

 



 

VARIABEL 
SUB 

VARIABEL 
INDIKATOR 

JUMLAH 

ITEM NO. ITEM 
JAWABAN 

Promosi 

A (Attention) 

1. Pesan yang disampaikan dalam iklan 3 1,2,3 Jawaban: 

a. Skor 3 

b. Skor 2 

c. Skor 1 

2. Frekuensi penayangan iklan 3 4,5,6 

3. Visualisasi iklan 2 7,8 

I (Interest) 

1. Efektivitas media yang digunakan 3 9,10,11 

2. Persepsi konsumen mengenai produk 

setelah iklan ditampilkan  

3 12,13,14 

3. Kejelasan pesan 3 15,16,17 

D (Desire) 

1. Perolehan informasi dari iklan 2 18,19 

2. Minat konsumen atas iklan 2 20,21 

3. Kepercayaan konsumen akan produk 3 22,23,24 

A (Action) 
1. Keyakinan untuk membeli produk 3 25,26,27 

2. Kesesuaian produk berdasarkan iklan 2 28,29 

Perilaku  

Beli 

Konsumen 

Mencari 

informasi 

3. Media yang digunakan untuk mencari 

informasi 

3 30,31,32 

4. Frekuensi mencari informasi 3 33,34,35 

Lampiran 7                66 

 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 
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 Memilih 

produk tata rias 

wajah Sariayu 

Martha Tilaar 

2. Cara memilih produk 2 36,37 

Membeli 

produk tata rias 

wajah Sariayu 

Martha Tilaar 

2. Alasan membeli produk 2 38,39 

Menggunakan 

produk tata rias 

wajah Sariayu 

Martha Tilaar 

2. Alasan menggunakan produk 3 40,41,42 

Menentukan 

sikap untuk 

beli berulang 

produk 

yang sudah 

dibeli 

2. Cara menentukan sikap untuk beli 

berulang produk  

3 43,44,45 
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS TEKNIK 

JURUSAN PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 

 

 

Yth. Saudara Responden  

Bersama ini dimohon kesediaan Saudara/i untuk mengisi kuesioner dalam 

rangka penelitian saya yang berjudul “Pengaruh Promosi Terhadap Perilaku Beli 

Konsumen Produk Tata Rias Wajah Sariayu Martha Tilaar Di Prodi Pendidikan 

Tata Kecantikan”. 

Kejujuran dan ketelitian Saudara/i dalam mengisi atau menjawab angket 

sangat dibutuhkan agar validitas data bisa dipertanggung jawabkan. Jawaban atau 

isian Saudara/i dijamin kerahasiaanya dan tidak mempengaruhi kondisi Saudara/i. 

Atas partisipasi dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. 

 

 

Peneliti, 

 

 

Disca Violita 

 

 

Lampiran 8 

 

Instrument Penelitian 
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ANGKET PENELITIAN 

“PENGARUH PROMOSI TERHADAP PERILAKU BELI KONSUMEN 

PRODUK TATA RIAS WAJAH SARIAYU MARTHA TILAAR  

DI PRODI PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN” 

 

A. Identitas Responden 

1. Nama  : ……………………. 

2. Angkatan/rombel : ……………………. 

3. Usia  : …………………….. 

4. Jenis Kelamin : …………………….. 

 

B. Petunjuk Pengisian.  

1. Pertanyaan dalam angket ini berjumlah 51 item pertanyaan berkaitan 

dengan perilaku beli konsumen. Pertanyaan dijawab berdasarkan 

persepsi Saudara/i masing-masing.  

2. Berilah tanda (x) pada alternatif jawaban yang tersedia  (a, b atau c) dan 

pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.  

3. Setiap pertanyaan mengharapkan hanya satu jawaban. Tidak ada 

jawaban yang benar atau salah. Saudara/i cukup menjawab sesuai yang, 

Saudara/i alami dan rasakan.  

 

C. Daftar Pertanyaan  

1. Bagaimana  menurut anda, pesan yang disampaikan dalam iklan produk tata 

rias wajah Sariayu Martha Tilaar? 

a. Mudah dimengerti, karena kalimat yang digunakan dalam iklan singkat dan 

jelas, bahasanya mudah dipahami dan menarik, serta tulisan dan gambarnya 

menarik perhatian 
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b. Sulit dimengerti, karena kalimat yang digunakan dalam iklan cukup panjang 

dan tidak terlalu jelas, bahasanya sulit dipahami dan tidak begitu menarik, 

serta tulisan dan gambarnya sedikit menarik perhatian 

c. Tidak dimengerti, karena kalimat yang digunakan dalam iklan terlalu 

panjang dan tidak jelas, bahasanya tidak bisa dipahami dan tidak menarik, 

serta tulisan dan gambarnya tidak dapat menarik perhatian 

 

2. Apakah anda yakin pesan yang disampaikan dalam iklan produk tata rias 

wajah Sariayu Martha Tilaar dapat menarik perhatian anda? 

a. Sangat yakin, karena isi pesan yang disampaikan menarik perhatian dan 

dapat mengajak anda untuk membeli produk tata rias wajah Sariayu Martha 

Tilaar serta dari pesan tersebut masyarakat tahu produk tata rias wajah yang 

baik 

b. Yakin, karena isi pesan yang disampaikan cukup menarik perhatian dan 

cukup bisa mengajak anda untuk membeli produk tata rias wajah Sariayu 

Martha Tilaar serta dari pesan tersebut masyarakat tahu produk tata rias 

wajah yang baik  

c. Tidak yakin, karena isi pesan yang disampaikan tidak menarik perhatian 

dan tidak dapat mengajak anda untuk membeli produk tata rias wajah 

Sariayu Martha Tilaar serta dari pesan tersebut masyarakat tidak tahu 

produk tata rias wajah yang baik 

 

3. Apakah anda tertarik terhadap pesan yang disampaikan dalam iklan produk 

tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar? 

a. Sangat tertarik, karena pesan yang disampaikan dapat menahan mata untuk 

berhenti sejenak melihat produk yang ditawarkan dan dapat mengajak anda 

untuk membeli produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar   

b.Tertarik, karena pesan yang disampaikan dapat menahan mata untuk 

berhenti sejenak melihat produk yang ditawarkan dan cukup memberikan 

rangsangan untuk mengajak anda agar membeli produk tata rias wajah 

Sariayu Martha Tilaar   
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c. Tidak tertarik, karena pesan yang disampaikan tidak dapat menahan mata 

untuk berhenti sejenak melihat produk yang ditawarkan dan tidak dapat 

mengajak anda untuk membeli produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar  

 

4. Apakah anda sering melihat iklan produk tata rias wajah Sariayu Martha 

Tilaar di berbagai media? 

a. Sangat sering, karena hampir di berbagai media terdapat iklan produk tata 

rias wajah Sariayu Martha Tilaar yakni media cetak, media elektronik dan 

media virtual 

b.Sering, karena di berbagai media sering melihat atau membaca iklan produk 

tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar yakni pada media cetak, media 

elektronik dan media virtual 

c. Tidak sering, karena tidak semua media menampilkan iklan produk tata rias 

wajah Sariayu Martha Tilaar 

 

5. Seberapa sering anda melihat iklan produk tata rias wajah Sariayu Martha 

Tilaar di media elektronik? 

a. Sangat sering, karena setiap ada iklan produk tata rias wajah Sariayu Martha 

Tilaar di media elektronik saya pasti melihat 

b. Sering, karena ketika ada iklan produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar 

di media elektronik saya melihat 

c.  Tidak sering, karena saya jarang melihat iklan produk tata rias wajah 

Sariayu Martha Tilaar media elektronik 

 

6. Apakah anda berminat mengunjungi pameran/bazar produk tata rias wajah 

Sariayu Martha Tilaar di tempat tertentu seperti mall dsb? 

a. Sangat berminat, karena ingin mengetahui kualitas produk tata rias wajah 

Sariayu Martha Tilaar sebenarnya dan ingin memakainya 

b.Berminat, karena banyak teman yang memakai produk tata rias wajah 

Sariayu Martha Tilaar dan cocok sesuai kondisi kulit  

c. Tidak berminat, karena tidak suka memakai berbagai produk tata rias wajah 
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7. Apakah menurut anda tampilan iklan produk tata rias wajah Sariayu Martha 

Tilaar menarik perhatian anda? 

a. Sangat menarik, karena image atau foto model diambil secara close up, 

terdapat logo perusahaan, ada ilustrasi untuk memperjelas iklan, perpaduan 

warna yang terdapat pada iklan produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar 

sangat bagus 

b.Menarik, karena image atau foto model diambil secara close up, terdapat 

logo perusahaan, ada ilustrasi namun tidak dapat memperjelas iklan, 

perpaduan warna yang terdapat pada iklan produk tata rias wajah Sariayu 

Martha Tilaar cukup bagus 

c. Tidak menarik, karena image atau foto model tidak terlihat jelas, tidak 

terdapat logo perusahaan, tidak ada ilustrasi untuk memperjelas iklan, 

perpaduan warna yang terdapat pada iklan produk tata rias wajah Sariayu 

Martha Tilaar tidak bagus 

 

8. Apakah anda menyukai tampilan iklan produk tata rias wajah Sariayu Martha 

Tilaar? 

a. Sangat suka, karena tampilan iklan produk tata rias wajah Sariayu Martha 

Tilaar sangat menarik dan sangat kreatif 

b. Suka, karena tampilan iklan produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar 

cukup menarik dan cukup kreatif 

c. Tidak suka, karena tampilan iklan produk tata rias wajah Sariayu Martha 

Tilaar tidak menarik dan tidak kreatif 

 

9. Apakah media yang digunakan Sariayu Martha Tilaar untuk menampilkan 

iklan menurut anda efektif? 

a. Sangat efektif, karena media yang digunakan Sariayu Martha Tilaar untuk 

menampilkan iklan mudah ditemui dan iklan produk tata rias wajah Sariayu 

Martha Tilaar sering terlihat pada berbagai media  
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b. Efektif, karena media yang digunakan Sariayu Martha Tilaar untuk 

menampilkan iklan mudah ditemui dan iklan produk tata rias wajah Sariayu 

Martha Tilaar ada di beberapa media 

c. Tidak efektif, karena media yang digunakan Sariayu Martha Tilaar untuk 

menampilkan iklan hanya di media tertentu 

 

10. Bagaimana pendapat anda mengenai promosi iklan produk tata rias wajah 

Sariayu Martha Tilaar yang dihadirkan di tempat tertentu misalnya mall, 

kampus dsb dengan mengadakan beauty class sekaligus memberikan promo 

produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar kepada anda?  

a. Sangat kreatif, karena melalui promosi yang demikian lebih mengetahui 

secara jelas keunggulan dan kualitas produk tata rias wajah Sariayu Martha 

Tilaar  

b.Kreatif, karena hampir semua produk tata rias wajah pasti melakukan 

promosi dengan cara tersebut  

c. Tidak kreatif, karena setelah diadakan beauty class belum tentu 

menggunakan produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar 

 

11. Apakah anda sering melihat dan mengikuti kegiatan promosi produk tata rias 

wajah Sariayu Martha Tilaar seperti, iklan di berbagai media, promo produk 

tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar, dan beauty class di tempat tertentu 

misalnya mall, kampus dsb? 

a. Sangat sering, karena saya sangat tertarik terhadap produk tata rias wajah 

Sariayu Martha Tilaar yang memiliki kualitas bagus, dan saya juga bisa 

mengasah kemampuan saya dalam merias wajah 

b. Sering, karena saya cukup tertarik terhadap produk tata rias wajah Sariayu 

Martha Tilaar yang memiliki cukup kualitas bagus, dan saya juga bisa 

mengasah kemampuan saya dalam merias wajah 

c. Tidak sering, karena sedikit kurang tertarik terhadap produk tata rias wajah 

Sariayu Martha Tilaar, dan saya juga tidak terlalu suka untuk merias wajah 
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12. Bagaimana pendapat anda setelah melihat iklan produk tata rias wajah Sariayu 

Martha Tilaar? 

a. Sangat tertarik, karena tampilan iklan dan pesan yang disampaikan sangat 

menarik sehingga ingin segera membeli produk tata rias wajah Sariayu 

Martha Tilaar  

b. Tertarik, karena tampilan iklan dan pesan yang disampaikan cukup menarik 

namun tidak ingin segera membeli produk tata rias wajah Sariayu Martha 

Tilaar  

c. Tidak efektif, karena tampilan iklan dan pesan yang disampaikan tidak 

menarik sehingga tidak ada keinginan untuk membeli produk tata rias wajah 

Sariayu Martha Tilaar 

 

13. Apakah anda yakin iklan produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar tersebut 

dapat mengajak anda untuk membeli dan menggunakan produk tata rias wajah 

Sariayu Martha Tilaar? 

a. Sangat yakin, karena pesan yang disampaikan mampu mendorong untuk 

segera membeli dan iklannya sangat meyakinkan  

b. Yakin, karena pesan yang disampaikan cukup mendorong untuk segera 

membeli dan iklannya cukup meyakinkan 

c. Tidak yakin, karena pesan yang disampaikan tidak mampu mendorong untuk 

segera membeli dan iklannya tidak meyakinkan 

 

14. Apakah iklan produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar sudah meyakinkan 

anda bahwa produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar memiliki kualitas 

tata rias wajah yang bagus? 

a. Sangat yakin, karena pada iklan produk tata rias wajah Sariayu Martha 

Tilaar menampilkan hasil tata rias wajah yang bagus dan mempunyai warna 

kosmetik yang banyak pilihannya 

b. Yakin, karena pada iklan produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar 

menampilkan hasil tata rias wajah cukup bagus dan mempunyai warna 

kosmetik yang banyak pilihannya 
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c. Tidak yakin, karena pada iklan produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar 

menampilkan hasil tata rias wajah yang tidak bagus dan hanya mempunyai 

warna kosmetik yang tidak lengkap 

 

15. Apakah anda sudah mengerti dan paham mengenai isi pesan yang 

disampaikan dalam iklan produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar? 

a. Sangat mengerti dan paham, karena pesan disampaikan sangat jelas, bahasa 

yang digunakan mudah dimengerti dan informasi yang diberikan sangat jelas  

b. Mengerti dan paham, karena pesan disampaikan cukup jelas, bahasa yang 

digunakan cukup dimengerti dan informasi yang diberikan cukup jelas  

c. Tidak mengerti dan tidak paham, karena pesan disampaikan tidak jelas, 

bahasa yang digunakan tidak bisa dimengerti dan informasi yang diberikan 

tidak  jelas 

 

16. Apakah menurut anda pesan yang disampaikan dalam iklan produk tata rias 

wajah Sariayu Martha Tilaar mudah diterima? 

a. Sangat mudah, karena isi pesan yang disampaikan dapat diterima secara 

tersirat dan tidak ambigu 

b. Mudah, karena isi pesan yang disampaikan dapat diterima secara tersirat  

c. Tidak mudah, karena isi pesan yang disampaikan tidak dapat diterima secara 

tersirat dan masih ambigu 

 

17. Apakah menurut anda iklan Sariayu Martha Tilaar sudah memberikan 

informasi secara lengkap kepada anda mengenai produk tata rias wajah? 

a. Sangat sudah, karena iklan Sariayu Martha Tilaar sudah memberikan 

informasi- informasi  

yang dibutuhkan saya dan saya cari 

b. Sudah, karena iklan Sariayu Martha Tilaar cukup memberikan informasi- 

informasi yang dibutuhkan saya dan saya cari 

c. Belum, karena iklan Sariayu Martha Tilaar belum memberikan informasi- 

informasi yang dibutuhkan saya dan saya cari 
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18. Apakah iklan produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar dapat memberikan 

informasi secara jelas kepada anda? 

a. Sangat jelas, karena informasi yang disampaikan lengkap dan sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan anda 

b. Jelas, karena informasi yang disampaikan cukup lengkap dan sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan anda 

c. Tidak jelas, karena informasi yang disampaikan tidak lengkap dan tidak 

sesuai dengan apa yang dibutuhkan anda 

 

19. Apakah informasi yang anda dapat dari iklan produk tata rias wajah Sariayu 

Martha Tilaar sudah cukup untuk meyakinkan anda untuk membeli produk 

tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar? 

a. Sangat cukup, karena informasi yang diberikan sangat lengkap  

b. Cukup, karena informasi yang diberikan cukup lengkap  

c.  Tidak cukup, karena informasi yang diberikan tidak lengkap 

 

20. Apakah anda berminat untuk membeli dan menggunakan produk tata rias 

wajah Sariayu Martha Tilaar? 

a. Sangat berminat, karena harganya terjangkau dan produk tersebut sesuai 

dengan kondisi kulit wajah  

b. Berminat, karena harganya cukup terjangkau dan produk tersebut sesuai 

dengan kondisi kulit wajah  

c.  Tidak berminat, karena harganya tidak terjangkau dan produk tersebut tidak 

sesuai dengan kondisi kulit wajah 

 

 

21. Apakah yang membuat anda berminat untuk membeli dan menggunakan 

produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar? 

a. Harga yang ditawarkan 

b. Kualitas produk tata rias wajah 
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c. Iklan yang disajikan pada berbagai media yang dapat mendorong saya 

untuk membeli dan menggunakan produk tata rias wajah Sariayu Martha 

Tilaar 

 

22. Seberapa minatkah anda untuk membeli dan menggunakan produk tata rias 

wajah Sariayu Martha Tilaar? 

a. Sangat berminat, karena iklan yang disampaikan sangat menjanjikan hasil 

tata rias yang maksimal 

b. Berminat, karena iklan yang disampaikan menjanjikan hasil tata rias yang 

bagus 

c. Tidak berminat, karena iklan yang disampaikan tidak menjanjikan hasil tata 

rias yang bagus 

 

23. Apakah anda yakin kalau produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar tidak 

akan menimbulkan efek samping? 

a. Sangat yakin, karena sejauh ini tidak ada yang mengeluh akibat efek 

samping yang ditimbulkan  

b. Yakin, karena sejauh ini belum ada yang mengeluh akibat efek samping 

yang ditimbulkan  

c. Tidak yakin, karena banyak konsumen yang mengeluh akibat efek samping 

yang ditimbulkan 

 

24. Apakah anda percaya, setelah anda memakai produk tata rias wajah Sariayu 

Martha Tilaar anda akan terlihat cantik? 

a.  Sangat percaya, karena kualitas produk tata rias wajah Sariayu Martha 

Tilaar tidak diragukan lagi dan produk tersebut selalu mengikuti trend  

b. Percaya, karena kualitas produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar tidak 

diragukan lagi  

c. Tidak percaya, karena kualitas produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar 

perlu diragukan dan produk tersebut tidak mengikuti trend 
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25. Apakah anda yakin untuk membeli produk tata rias wajah Sariayu Martha 

Tilaar? 

a. Sangat yakin, karena produk tata rias wajah yang ditampilkan melalui iklan 

sangat menarik dan banyak mempunyai ragam warna  

b. Yakin, karena produk tata rias wajah yang ditampilkan melalui iklan 

menarik dan banyak mempunyai ragam warna   

c. Tidak yakin, karena produk tata rias wajah yang ditampilkan melalui iklan 

tidak menarik dan banyak mempunyai ragam warna 

 

26. Mengapa anda yakin untuk membeli produk tata rias wajah  Sariayu Martha 

Tilaar? 

a.  Karena sudah banyak konsumen yang cocok menggunakan produk tata rias 

wajah Sariayu Martha Tilaar 

b. Ingin mencoba produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar  

c.  Karena yakin melihat iklan produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar 

 

27. Apa yang membuat anda yakin untuk membeli produk tata rias wajah Sariayu 

Martha Tilaar selain dari iklan yang disajikan? 

a. Kualitas produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar yang dapat dilihat 

dari beauty class yang pernah diadakan Sariayu Martha Tilaar di tempat 

tertentu 

b. Banyak teman yang sudah menggunakan produk tata rias wajah Sariayu 

Martha Tilaar dan memiliki kecocokan 

c. Karena merek Sariayu Martha Tilaar sudah dari dulu terkenal mutu dan 

kualitasnya 

 

28. Apakah iklan yang ditampilkan sudah sesuai dengan produk tata rias wajah  

Sariayu Martha Tilaar? 

a. Sangat sesuai, karena kualitas atau hasil tata rias wajah Sariayu Martha 

Tilaar tidak diragukan lagi dan sesuai iklan  
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b. Sesuai, karena kualitas atau hasil tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar 

cantik walaupun sedikit ada perbedaan dengan yang pada di iklan  

c. Tidak sesuai, karena kualitas atau hasil tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar 

sangat berbeda dengan yang ada pada iklan   

 

29. Apakah iklan yang ditampilkan sudah sesuai dengan produk tata rias wajah  

Sariayu Martha Tilaar? 

a. Sangat sesuai, karena kualitas atau hasil tata rias wajah Sariayu Martha 

Tilaar tidak diragukan lagi dan sesuai iklan  

b. Sesuai, karena kualitas atau hasil tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar 

cantik walaupun sedikit ada perbedaan dengan yang pada di iklan  

c. Tidak sesuai, karena kualitas atau hasil tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar 

sangat berbeda dengan yang ada pada iklan   

 

30. Melalui media apa anda mencari informasi mengenai produk tata rias wajah 

Sariayu Martha Tilaar? 

a. Media elektronik dan media massa 

b. Media virtual dan media sosial  

c.  Berbagai media, meliputi: media elektronik, media massa, media virtual dan 

media sosial  

 

31. Apakah media informasi yang digunakan Sariayu Martha Tilaar untuk 

mempromosikan produk tata rias wajahnya sudah bisa meyakinkan anda untuk 

segera membeli produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar? 

a. Sudah, karena dari informasi yang disajikan diberbagai media sudah sangat 

cukup untuk meyakinkan saya agar segera membeli produk tata rias wajah 

Sariayu Martha Tilaar 

b. Belum, karena informasi melalui berbagai media saja belum cukup untuk 

meyakinkan saya agar segera membeli produk tata rias wajah Sariayu 

Martha Tilaar 

c. Belum sama sekali, karena mempromosikan produk hanya melalui media 
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informasi belum bisa meyakinkan saya akan kualitas yang dimiliki produk 

tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar 

 

32. Apakah menurut anda Sariayu Martha Tilaar hanya perlu mempromosikan 

produk tata rias wajahnya melalui media informasi seperti media elektronik, 

media massa, media virtual dan media sosial? 

a. Tidak sama sekali, karena seharusnya Sariayu Martha Tilaar lebih 

melakukan cara promosi lain dengan cara mengadakan beauty class dan 

promo produk tata rias wajah agar calon pembeli yakin akan kualitas 

produk tata rias wajah 

b. Tidak, karena mempromosikan produk tata rias wajah hanya melalui media 

informasi belum cukup untuk meyakinkan saya akan kualitas produk tata 

rias wajah 

c. Ya, karena mempromosikan produk tata rias wajah melalui media informasi 

sudah cukup untuk meyakinkan saya akan kualitas produk tata rias wajah 

 

33. Seberapa sering anda mencari informasi mengenai produk tata rias wajah 

Sariayu Martha Tilaar? 

a. Sangat sering, karena ingin lebih mengetahui secara luas tentang produk tata 

rias wajah Sariayu Martha Tilaar 

b. Sering, karena ingin mengetahui tentang produk tata rias wajah Sariayu 

Martha Tilaar 

c. Tidak pernah, karena tidak tertarik dan tidak ingin mengetahui tentang 

produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar 

 

34. Seberapa banyak informasi yang anda dapatkan mengenai produk tata rias 

wajah Sariayu Martha Tilaar? 

a. Sangat banyak, karena Sariayu Martha Tilaar selalu memberikan informasi 

yang dibutuhkan konsumen dan yang belum diketahui konsumen  

b. Banyak, karena Sariayu Martha Tilaar selalu memberikan informasi yang 

dibutuhkan konsumen  
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c.  Tidak banyak, karena Sariayu Martha Tilaar hanya memberikan informasi 

yang belum diketahui konsumen 

 

35. Apakah setelah anda mendapatkan berbagai informasi mengenai produk tata 

rias wajah Sariayu Martha Tilaar, anda pasti memilih produk tata rias wajah 

Sariayu Martha Tilaar untuk anda beli? 

a. Ya, karena dari informasi yang sudah saya dapatkan saya sangat yakin 

dengan kualitas yang dimiliki produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar 

b. Tidak, karena saya masih belum yakin dengan kualitas yang dimiliki 

produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar 

c. Tidak sama sekali, karena dari informasi yang saya dapatkan mengenai 

produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar saya belum mempunyai 

keinginan untuk membeli  

 

36. Bagaimana cara anda untuk memilih produk tata rias wajah Sariayu Martha 

Tilaar? 

a. Menyesuaikan kondisi kulit wajah 

b. Meminta bantuan atau pertimbangan SPG kosmetik Sariayu Martha Tilaar 

c. Tergantung selera konsumen 

 

37. Apakah yang anda pertimbangan ketika memilih produk tata rias wajah 

Sariayu Martha Tilaar? 

a. Harga 

b. Kecocokan/kesesuaian dengan kondisi kulit wajah  

c.  Efek samping yang ditimbulkan 

 

38. Apakah alasan anda membeli produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar? 

a. Produk rangkaian bedak seperti alas bedak, bedak tabur, dan bedak padat 

karena setelah rangkaian bedak diaplikasikan maka wajah terlihat halus 

dan dapat menutupi kekurangan di area wajah serta tidak mudah luntur 
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b.  Produk rangkaian tata rias mata seperti pensil alis, eye shadow, eye liner, 

mascara, base eye shadow karena untuk produk rangkaian tata rias mata 

memiliki warna lebih mencolok dan lebih banyak mempunyai macam 

warna serta seri pada setiap produknya 

c.  Produk rangkaian finishing seperti lip liner, lip balm, lipstick dan blush on 

karena produk tersebut memiliki kualitas yang bagus 

 

39. Apakah anda membeli produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar karena 

adanya promo produk yang ditawarkan? 

a. Ya, karena dengan adanya promo produk tata rias wajah Sariayu Martha 

Tilaar harga lebih murah dibandingkan harga asli 

b. Tidak, karena biasanya produk-produk tata rias wajah yang ditawarkan 

melalui promo hanya beberapa produk tata rias dari Sariayu Martha Tilaar 

saja bukan semua produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar 

c. Tidak sama sekali, walaupun produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar 

menawarkan promo tetapi sebenarnya harga produk tata rias wajah Sariayu 

Martha Tilaar sudah diperhitungan jadi hanya selisih sedikit dengan harga 

asli 

 

40. Apakah alasan anda menggunakan produk Sariayu Martha Tilaar karena ingin 

menunjang penampilan agar telihat cantik karena tata rias wajah? 

a. Ya, karena kualitas dan hasil tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar tidak 

diragukan lagi  

b. Tidak, karena kualitas dan hasil tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar 

terlihat biasa 

c. Tidak sama sekali, karena kualitas dan hasil tata rias wajah Sariayu Martha 

Tilaar tidak cantik dan tidak menarik 

 

41. Apakah alasan anda menggunakan produk tata rias wajah Sariayu Martha 

Tilaar karena tertarik pada iklan yang ditampilkan? 
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a. Ya, karena iklan yang ditampilkan sangat meyakinkan konsumen bahwa 

hasil tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar sangatlah cantik 

b. Tidak, karena iklan yang ditampilkan kurang meyakinkan konsumen bahwa 

hasil tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar akan terlihat cantik 

c. Tidak sama sekali, karena iklan yang ditampilkan tidak meyakinkan 

konsumen bahwa hasil tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar akan terlihat 

cantik 

 

42. Apakah alasan anda menggunakan produk tata rias wajah Sariayu Martha 

Tilaar karena tertarik dengan ajakan teman yang juga sudah menggunakan 

produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar? 

a. Ya, karena banyak teman yang cocok dengan produk tata rias wajah 

Sariayu Martha Tilaar dan produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar 

sesuai dengan kulit wajah orang Indonesia 

b. Tidak, karena saya hanya ingin mencoba berbagai produk tata rias wajah  

c. Tidak sama sekali, saya menggunakan produk tata rias wajah Sariayu 

Martha Tilaar karena  memiliki berbagai macam warna tata rias wajah dan 

produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar sangat lengkap 

 

 

43. Apakah anda akan kembali membeli produk tata rias wajah Sariayu Martha 

Tilaar apabila produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar yang sekarang 

sudah habis? 

a. Ya, karena kualitas produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar sangat 

baik dan sesuai dengan kondisi kulit wajah 

b. Tidak, karena kualitas produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar tidak 

baik dan tidak sesuai dengan kondisi kulit wajah 

c.  Tidak sama sekali, karena kualitas produk tata rias wajah Sariayu Martha 

Tilaar sangat diragukan dan tidak sesuai dengan kondisi kulit wajah 

 

44. Apakah setelah anda menggunakan dan mengetahui kualitas produk tata rias 
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wajah Sariayu Martha Tilaar anda akan merekomendasikan kepada teman 

anda karena kualitas yang dimiliki produk tata rias wajah Sariayu Martha 

Tilaar bagus dan sesuai dengan kulit wajah? 

a. Ya, karena ingin mengetahui perbedaan baik atau buruk produk tata rias 

wajah Sariayu Martha Tilaar dengan produk lainnya 

b. Tidak, karena tidak ingin mengetahui perbedaan baik atau buruk produk tata 

rias wajah Sariayu Martha Tilaar dengan produk lainnya 

c.  Tidak sama sekali, karena pada dasarnya semua produk tata rias wajah sama 

 

45. Apakah setelah menggunakan dan mengetahui kualitas yang baik dari salah 

satu produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar, anda akan kembali membeli 

dan menggunakan produk tata rias wajah lainnya dari Sariayu Martha Tilaar? 

a. Ya, karena apabila salah satu produk tata rias wajah Sariayu Martha Tilaar 

memiliki kualitas yang baik maka semua produknya akan memiliki kualitas 

yang sama  

b. Tidak, karena saya ingin mencoba produk tata rias wajah lainnya 

c. Tidak sama sekali, karena belum tentu semua produk tata rias wajah 

Sariayu Martha Tilaar memiliki kualitas yang bagus 
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No   Total 
1 Pearson Correlation .610(**) 

Sig. (2-tailed) .004 

N 20 

2 Pearson Correlation .610(**) 

Sig. (2-tailed) .004 

N 20 

3 Pearson Correlation .673(**) 

Sig. (2-tailed) .001 

N 20 

4 Pearson Correlation .471(*) 

Sig. (2-tailed) .036 

N 20 

5 Pearson Correlation .519(*) 

Sig. (2-tailed) .019 

N 20 

6 Pearson Correlation .458(*) 

Sig. (2-tailed) .042 

N 20 

7 Pearson Correlation .610(**) 

Sig. (2-tailed) .004 

N 20 

8 Pearson Correlation .253 

Sig. (2-tailed) .282 

N 20 

9 Pearson Correlation .637(**) 

Sig. (2-tailed) .003 

N 20 

10 Pearson Correlation .467(*) 

Sig. (2-tailed) .038 

N 20 

11 Pearson Correlation .477(*) 

Sig. (2-tailed) .033 

N 20 

12 Pearson Correlation .525(*) 

Sig. (2-tailed) .017 

N 20 

13 Pearson Correlation .451(*) 

Sig. (2-tailed) .046 

N 20 

14 Pearson Correlation .474(*) 

            

 

Lampiran 10 
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Sig. (2-tailed) .035 

N 20 

15 Pearson Correlation .740(**) 

Sig. (2-tailed) .000 

N 20 

16 Pearson Correlation .748(**) 

Sig. (2-tailed) .000 

N 20 

17 Pearson Correlation .637(**) 

Sig. (2-tailed) .003 

N 20 

18 Pearson Correlation .492(*) 

Sig. (2-tailed) .028 

N 20 

19 Pearson Correlation .461(*) 

Sig. (2-tailed) .041 

N 20 

20 Pearson Correlation .258 

Sig. (2-tailed) .272 

N 20 

21 Pearson Correlation .593(**) 

Sig. (2-tailed) .006 

N 20 

22 Pearson Correlation .453(*) 

Sig. (2-tailed) .045 

N 20 

23 Pearson Correlation .504(*) 

Sig. (2-tailed) .024 

N 20 

24 Pearson Correlation .346 

Sig. (2-tailed) .135 

N 20 

25 Pearson Correlation .655(**) 

Sig. (2-tailed) .002 

N 20 

26 Pearson Correlation .657(**) 

Sig. (2-tailed) .002 

N 20 

27 Pearson Correlation .646(**) 

Sig. (2-tailed) .002 

N 20 

28 Pearson Correlation .610(**) 

Sig. (2-tailed) .004 

N 20 

29 Pearson Correlation .599(**) 

Sig. (2-tailed) .005 

N 20 
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30 Pearson Correlation .562(**) 

Sig. (2-tailed) .010 

N 20 

31 Pearson Correlation .501(*) 

Sig. (2-tailed) .024 

N 20 

32 Pearson Correlation .432 

Sig. (2-tailed) .057 

N 20 

33 Pearson Correlation .564(**) 

Sig. (2-tailed) .010 

N 20 

34 Pearson Correlation .608(**) 

Sig. (2-tailed) .004 

N 20 

35 Pearson Correlation .520(*) 

Sig. (2-tailed) .019 

N 20 

36 Pearson Correlation .752(**) 

Sig. (2-tailed) .000 

N 20 

37 Pearson Correlation .666(**) 

Sig. (2-tailed) .001 

N 20 

38 Pearson Correlation .574(**) 

Sig. (2-tailed) .008 

N 20 

39 Pearson Correlation .607(**) 

Sig. (2-tailed) .005 

N 20 

40 Pearson Correlation .610(**) 

Sig. (2-tailed) .004 

N 20 

41 Pearson Correlation .430 

Sig. (2-tailed) .058 

N 20 

42 Pearson Correlation .745(**) 

Sig. (2-tailed) .000 

N 20 

43 Pearson Correlation .438 

Sig. (2-tailed) .053 

N 20 

44 Pearson Correlation .543(*) 

Sig. (2-tailed) .013 

N 20 

45 Pearson Correlation .516(*) 

Sig. (2-tailed) .020 
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N 20 

46 Pearson Correlation .614(**) 

Sig. (2-tailed) .004 

N 20 

47 Pearson Correlation .559(*) 

Sig. (2-tailed) .010 

N 20 

48 Pearson Correlation .702(**) 

Sig. (2-tailed) .001 

N 20 

49 Pearson Correlation .504(*) 

Sig. (2-tailed) .024 

N 20 

50 Pearson Correlation .527(*) 

Sig. (2-tailed) .017 

N 20 

51 Pearson Correlation .602(**) 

Sig. (2-tailed) .005 

N 20 

TOTAL Pearson Correlation 1 

N 20 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Case Processing Summary

20 100.0

0 .0

20 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.946 .956 51

Cronbach's

Alpha

Cronbach's

Alpha Based

on

Standardized

Items N of Items
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90 
 

 
 

 

 

 

Variabel Sub variabel 
Item 

Pertanyaan 

Nilai 

Sig. 

Taraf 

Sig. 

 

Ket 

Promosi 

Attention 

1 0,610 0,05 Valid 

2 0,610 0,05 Valid 

3 0,673 0,05 Valid 

4 0,471 0,05 Valid 

5 0,519 0,05 Valid 

 

6 0,458 0,05 Valid 

7 0,610 0,05 Valid 

8 0,253 0,05 Tidak 

Valid 

9 0,637 0,05 Valid 

 10 0,467 0,05 Valid 

Interest 

11 0,477 0,05 Valid 

12 0,525 0,05 Valid 

13 0,451 0,05 Valid 

14 0,474 0,05 Valid 

15 0,740 0,05 Valid 

 

16 0,748 0,05 Valid 

17 0,637 0,05 Valid 

18 0,492 0,05 Valid 

Desire 

19 0,461 0,05 Valid 

20 0,258 0,05 Tidak 

Valid 

 21 0,593 0,05 Valid 

 22 0,453 0,05 Valid 

 23 0,504 0,05 Valid 

 24 0,346 0,05 Tidak 

Valid 

 25 0,655 0,05 Valid 

 26 0,657 0,05 Valid 

 27 0,646 0,05 Valid 

Action 28 0,610 0,05 Valid 

 29 0,599 0,05 Valid 

 30 0,562 0,05 Valid 
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Tabel Hasil Uji Validitas Instrumen Uji Coba 
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 31 0,501 0,05 Valid 

 
32 0,432 0,05 Tidak 

Valid 

 33 0,564 0,05 Valid 

Perilaku 

Beli 

Konsumen 

 

Mencari informasi 

34 0,608 0,05 Valid 

35 0,520 0,05 Valid 

36 0,752 0,05 Valid 

37 0,666 0,05 Valid 

38 0,574 0,05 Valid 

39 0,607 0,05 Valid 

Memilih produk 

40 0,610 0,05 Valid 

41 0,430 0,05 Tidak 

Valid 

42 0,745 0,05 Valid 

Membeli produk 

43 0,438 0,05 Tidak 

Valid 

44 0,543 0,05 Valid 

45 0,516 0,05 Valid 

Menggunakan produk 

46 0,614 0,05 Valid 

47 0,559 0,05 Valid 

48 0,702 0,05 Valid 

Menentukan sikap 

untuk beli berulang 

produk 

49 0,504 0,05 Valid 

50 0,527 0,05 Valid 

51 0,602 0,05 Valid 

 

Tabel Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Uji Coba 

No Variabel Nilai Cronbach's 

Alpha Hitung  

Nilai 

Cronbach's 

Alpha Tabel 

Keterangan  

1 

Promosi  (X) dan 

Perilaku Beli 

Konsumen (Y) 0,956 >0,70 Reliabel 
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 Jumlah= Jumlah jawaban responden 

 % Skor= 
      

                                        
 

 x 100%  

 Skor Empiris= Jumlah skor yang dijawab responden 

 Skor Ideal= Jumlah skor maksimal apabila responden menjawab 3 

 Persentase Skor= 
            

          
 x100% 

Lampiran 13 
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1. Kolmogorov-Smirnov Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 60 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 3.02090465 

Most Extreme Differences Absolute .138 

Positive .130 

Negative -.138 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.069 

Asymp. Sig. (2-tailed) .203 

a. Test distribution is Normal.  

 

2. P-Plot 
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Hasil Uji Normalitas 
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1. Grafik Scatterplot 

 

2. Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.944 2.099  2.832 .006 

Promosi -.055 .035 -.200 -1.558 .125 

a. Dependent Variable: Abs_res    
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Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 16.596 4.829  3.436 .001 

Promosi .327 .081 .469 4.049 .000 

a. Dependent Variable: Perilaku Beli  

Konsumen 

         

 

 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .469
a
 .220 .207 3.04684 1.267 

a. Predictors: (Constant), Promosi   

b. Dependent Variable: Perilaku 

Beli Konsumen 
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Hasil Uji Regresi Linier Sederhana 



96 
 

 
 

 

 

NO NAMA KOSMETIK KEGUNAAN 

1 Milk Cleanser 

 

 

 

Digunakan untuk membersihkan wajah 

sebelum melakukan rias wajah 

2 Face Tonic 

 

Digunakan untuk menutup pori-pori wajah 

setelah dilakukan pembersihan 

3 Pelembab  

 

 

 

Melembabkan wajah agar tidak terlihat 

kering ketika dirias 

4 Alas Bedak Liquid 

 

 

 

     Alas Bedak Padat 

Alas bedak berbentuk liquid ataupun padat 

memiliki kegunaan yang sama untuk 

menyamarkan warna kulit yang pucat dan 

bayangan gelap di seputar  mata dan 

membuat  dimensi wajah sehingga riasan 

wajah menjadi lebih sempurna. 
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Produk Tata Rias Wajah Sariayu Martha Tilaar 
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5 Bedak Tabur 

 

 

 

Bedak Padat 

 

 

Menghilangkan minyak mengkilat yang 

berasal dari alas bedak, melindungi kulit 

muka dari sinar matahari, membuatmake–

uptahan lama dan melengkapi tata rias agar 

menjadi sempurna. 

6 Pensil Alis 

 

 

Membentuk alis agar tampak serasi dengan 

wajah, memperbaiki garis mata yang asli, 

misalnya membuat bentuk mata lebih lebar, 

lebih lonjong dan sebagainya. 

7 Base Eye Shadow 

 

Memberikan dasar sebelum 

mengaplikasikan eye shadow agar warna eye 

shadow terlihat lebih mencolok 

8 Eye Shadow Mengaksentuasikan mata dan membuat 

putih biji mata sehingga mata tampak 

cemerlang. Penggunaan eye shadow dapat 

menampilkan nuansa keindahan pada mata, 

sehingga tampak lebih bersinar. 

9 Eyeliner Cair Penggunaan eye liner dapat mempertegas 

bentuk mata dan membuat mata tampak 

lebih besar. Gunakan eye liner cair agar 
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Eyeliner Pencil 

 

riasan mata lebih tahan lama dan bersih. 

Untuk tata rias romantis hindari penggunaan 

eye liner di bawah mata. Untuk member 

kesan glamour, ekspresif dan dramatis, eye 

liner pencil dapat dikenakan di bawah mata 

dan penuh. 

10 Mascara 

 

 

Menebalkan, melentikkan dan membuat 

bulu mata kelihatan lebih panjang. 

11           Perona pipi 

 

 

 

 

Mengoreksi wajah, sehingga wajah tampak 

lebih cantik, lebih segar dan berdimensi. 

12 Lip Liners 

 

Memperjelas bentuk bibir baik untuk riasan 

koreksi, maupun untuk memberi bentuk 

yang tegas pada bibir. 
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13 Lip Balm 

 

Melembabkan dan membantu mencegah 

bibir pecah-pecah serta terkelupas. Lip 

balm diperlukan agar lipstick tampak lebih 

menyatu. 

14 Lipstick 

 

Sebagai memberi warna pada bibir, sehingga 

bibir tampak lebih segar. Lipstick dilengkapi 

dengan 100% pelembab alami, vitamin A 

dan E sebagai anti-oksidan, dan SPF 15. 

15 Lip Gloss 

 

Efek glossy atau kesan mengkilat pada 

bibir, dapat diperoleh dengan menggunakan 

lip gloss sehingga bibir terlihat halus, 

lembut dan mengkilat. 
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Brosur beauty class Sariayu Martha Tilaar (Sumber: dokumen sendiri, 2015) 

 

Iklan Sariayu Martha Tilaar di Tv (Sumber:  www.marthatilaar.com, 2015) 

Suasana Beauty Class di Matahari Mall (Sumber: Dokumen Sendiri, 2015)  

 

  

Lampiran 18 

 

Iklan Produk Tata Rias Wajah Sariayu Martha Tilaar 
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Responden Penelitian 


