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Abstrak-Keputusan Pembelian adalah tindakan yang dilakukan 
konsumen untuk melakukan pembelian sebuah produk. 

Sebelum melakukan pembelian, prilaku konsumen akan 
bertindak sesuai keinginan yang diperoleh dari motivasi yang 

muncul dari kebutuhan akan produk. Adanya persepsi terhadap 
suatu produk yang baik akan melahirkan kepercayaan terhadap 

produk sehingga dapat mendorong konsumen untuk memilih 
produk dan memutuskan untuk melakukan pembelian. Motivasi, 

persepsi, dan kepercayaan  adalah faktor yang dapat 
mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, . Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor 
psikologi yang mempengaruhi keputusan pembelian kosmetik 

Wardah di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan asosiatif dan kuantitatif. Pada penelitian ini 
digunakan angket dengan 100 responden. Teknik analisis data 

menggunakan koefisien korelasi regresi berganda. Motivasi  
(X1), Persepsi (X2), Kepercayaan (X3) dan Keputusan 

Pembelian (Y). Hasil koefisien korelasi regresi berganda 
menunjukkan Y= 0,253+0,318X1+0,869X2+0.338X3. Hasil uji 

parsial menunjukkan bahwa  variabel motivasi berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian,variabel persepsi 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, dan 
variabel kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Hasil uji simultan menunjukkan terdapat 
pengaruh yang  signifikan  motivasi, persepsi dan kepercayaan 

terhadap keputusan pembelian kosmetik wardah  di Kota 
Medan. 

 
Kata kunci : Prilaku konsumen, Motivasi, Persepsi, Kepercayaan, 

Keputusan Pembelian. 
 

1. PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Layaknya sebuah peperangan, persaingan bisnis juga 
menuntun keberadaan senjata yang unggul. Bentuknya 
bisa berupa produk yang berkualitas, strategi distribusi 

yang tepat, penetapan harga yang jitu. Persaingan semakin 
ketat dimana semakin banyak produsen yang terlibat 
dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen 

menyebabkan setiap perusahaan harus menempatkan 
orientasi pada konsumen sebagai tujuan utama 
(Competition is getting tighter as more and more 

producers are involved in fulfilling the needs and desires 
of consumers cause every company should put the 
orientation on the consumer as the main goal, Daulay 

Raihanah dan Muhriza, 2018). Bahkan keberhasilan 
menjual produk juga di tentukan dari perilaku konsumen 

itu sendiri, adanya motivasi dari kebutuhan akan produk, 
persepsi konsumen terhadap suatu produk dan 
kepercayaan  konsumen akan produk yang ditawarkan 

perusahaan melahirkan keputusan pembelian. 
Pilihan membeli seseorang juga dipengaruhi oleh 

empat faktor psikologi  utama yaitu motivasi, persepsi, 
belajar, kepercayaan dan sikap. Motif atau dorongan 

adalah suatu kebutuhan yang cukup kuat mendesak untuk 
mengarahkan seseorang agar dapat mencari pemuas 
terhadap kebutuhan tersebut. Seseorang yang 

termotivasi akan melakukan perbuatan yang dipengaruhi 
oleh persepsi terhadap situasi yang dihadapinya. Persepsi 
adalah proses seorang individu memilih, mengorganisasi 

dan menafsirkan masukan-masukan informasi untuk 
menciptakan sebuah gambar yang bermakna tentang 
dunia. 

Pentingnya memperhatikan keputusan 
pembelian yang berdampak pada kemampuan perusahaan 
meraih pasar. Keputusan pembelian adalah sebuah 

pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia 
untuk membeli suatu barang atau jasa dalam memenuhi 
keinginan dan kebutuhannya yang terdiri dari pengenalan 
kebutuhan dan keinginan, pencarian informasi, evaluasi 

terhadap alternatif pembelian, keputusan pembelian dan 
tingkah laku setelah pembelian (Swastha, 2007, hal. 69).  

Keberhasilan menjual produk tentu bergantung 

pada keputusan pembelian seseorang yang dipengaruhi 
oleh faktor psikologis. Faktor psikologis yang 
mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dapat 

dijabarkan menjadi empat (4) variabel. Yaitu motivasi, 
persepsi, pembelajaran dan sikap (Kotler dan Amstrong, 
2007). 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi keputusan pembelian. Motivasi adalah 
kebutuhan yang mendorong atau menekan untuk 

mengarahkan seseorang mencari cara untuk memuaskan 
kebutuhan. Motivasi merupakan dorongan internal dan 
eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan 

adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, 
harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan 
(Uno, 2007). 

Motivasi muncul karena adanya tenaga pendorong 
yang ada dalam diri individu yang memaksa mereka untuk 
bertindak. Tenaga pendorong tersebut muncul karena 

konsumen merasakan keadaan tertekan (state of tension) 
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yang timbul sebagai akibat kebutuhan yang tidak 

terpenuhi. Kebutuhan tersebut memotivasi seorang 
konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. 
Karena dalam diri seseorang pasti memiliki suatu 

kebutuhan maupun keinginan. Kebutuhan keinginan 
tersebut akan memberikan dorongan dan motivasi 
didalam diri seseorang. Dorongan tersebut digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, 

motivasi sangat berpengaruh penting dan kuat dalam diri 
seseorang untuk membantu mereka membuat suatu 
keputusan membeli suatu barang dalam pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan konsumen.  
Selanjutnya persepsi adalah salah satu faktor 

yang mempengaruhi keputusan pembelian. Persepsi 

adalah proses yang dilalui seseorang dalam memilih, 
mengorganisasikan dan menginteprestasikan informasi 
guna membentuk gambaran yang berarti mengenai 

produk yang akan dibeli (Kotler dan Keller, 2009). 
Informasi ini dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang 
masuk dan menciptakan sensasi terhadap seseorang, 

dapat berupa produk, kemasan, merek, dan iklan. 
Tindakan seseorang sesungguhnya dipengaruhi oleh 
persepsinya terhadap situasi saat itu. Namun persepsi 

tiap-tiap orang tidak harus sama, walaupun berada dalam 
situasi yang sama. Hal ini terjadi karena stimulus yang 
diterima, kondisi lingkungan sekitar dan kondisi masing-

masing individu.  
Persepsi adalah penilaian seseorang terhadap 

suatu produk atau merek yang sangat dipengaruhi dari 

dalam dirinya. Persepsi konsumen terhadap suatu produk 
juga akan menjadi pertimbangan konsumen dalam 
melakukan keputusan pembelian. Jika persepsi tersebut 
tinggi maka konsumen akan tertarik dan mengevaluasi 

masukan-masukan informasi yang mereka dapat 
mengenai barang tersebut untuk kemudian membelinya. 
Untuk menghasilkan persepsi yang tepat bagi konsumen, 

perusahaan hendaknya memperhatikan kriteria evaluasi 
kualitas produk atau jasa yang ditawarkan dengan cara 
terus menerus, karena orang akan melupakan banyak hal 

yang mereka pelajari namun cenderung akan mengingat 
informasi yang mendukung pandangan dan keyakinan 
mereka untuk membeli produk tesebut.  

Selain itu kepercayaan adalah salah satu bentuk 
nilai yang dihasilkan dari pandangan individu terhadap 
keberadaan suatu produk. Melalui perbuatan dan belajar, 

orang memperoleh kepercayaan dan sikap yang 
selanjutnya mempengaruhi tingkah laku membeli mereka. 
Kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang dianut 

seseorang tentang sesuatu. Adanya kepercayaan akan 
menimbulkan keinginan untuk melakukan keputusan 
pembelian. 

Keputusan konsumen dalam menentukan atau 
memilih merek kosmetik tertentu bukanlah hal yang 
begitu saja terjadi. Banyak pertimbangan yang dilakukan 

konsumen sebelum memutuskan untuk membeli suatu 
produk. Pengembangan model perilaku konsumen 

dengan menetapkan tiga faktor yang berpengaruh 

terhadap perilaku konsumen. Faktor pertama yang 
berpengaruh pada konsumen adalah stimuli. Stimuli 
menunjukkan penerimaan informasi oleh konsumen dan 

pemrosesan 6 informasi terjadi saat konsumen 
mengevaluasi informasi dari periklanan, teman atau dari 
pengalaman sendiri. Pengaruh kedua berasal dari 
karakteristik pribadi konsumen meliputi persepsi, 

motivasi, sikap, manfaat serta karakteristik konsumen 
(demografi, kepribadian, gaya hidup). Pengaruh yang 
ketiga respon konsumen yaitu hasil akhir dari proses 

keputusan konsumen dan suatu pertimbangan yang 
menyeluruh dari semua faktor di atas. 

Seiring perkembangan zaman, kosmetik seolah 

menjadi kebutuhan primer bagi sebagian kaum wanita. 
Hal ini memberikan peluang bagi industri kosmetik di 
Indonesia, sehingga banyak bermunculan produk baru 

dipasaran yang dapat menimbulkan persaingan cukup 
ketat. Munculnya berbagai produsen kosmetik dari luar 
negeri semakin memperketat persaingan industri 

kosmetik di Indonesia. Dari data International Cosmetics 
Club menyebutkan bahwa impor produk kosmetik 
mencapai Rp 4 miliar sampai Rp 10 miliar per bulan. 

Bahkan, pada tahun 2006 impor selama setahun 
mencapai Rp 1 triliun. Sementara itu untuk pasaran lokal, 
menurut Persatuan Kosmetik Indonesia (Petosmi) omzet 

penjualan kosmetik bisa mencapai Rp 40 miliar untuk 
satu perusahaan besar dalam satu bulan (Darmadji, 
2008). Salah satu produk kosmetik yang dikenal saat ini 

di Indonesia adalah produk kosmetik Wardah, sebagai 
produk yang memiliki kelebihan khususnya pada 
kehalalan produk wardah tetap harus berusaha untuk 
merebut pasar dengan melakukan strategi untuk dapat 

meraih pasar. Akan tetapi ada beberapa permasalahan 
yang dihadapi perusahaan, dimana adanya sebagian 
konsumen yang tidak cocok didalam menggunakan 

produk kosmetik wardah, seperti kulit yang menjadi 
kering, timbulnya jerawat setelah menggunakannya. Hal 
ini menyebabkan konsumen beralih ke produk kosmetik 

lainnya. Banyaknya jenis merek kosmetik yang terkenal 
dan memiliki kualitas yang baik merupakan tantangan 
yang harus dihadapi kosmetik wardah untuk merebut 

pasar. Oleh karena itu kosmetik wardah harus dapat 
menumbuhkan persepsi dan  kepercayaan terhadap 
konsumen khususnya bagi umat Islam dengan produk 

yang halal dan kualitas yang baik untuk dikonsumsi 
sebagai alat mempercantik diri bagi kaum perempuan. 

 

B. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah  untuk menganalisis  faktor-faktor 

psikologis Terhadap Keputusan Pembelian Produk 
Kosmetik Wardah di Kota Medan. 

 

 
C. Kajian Pustaka 
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Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian konsumen merupakan sebuah 
tindakan yang dilakukan konsumen untuk membeli suatu 
produk. Setiap produsen pasti menjalankan berbagai 

strategi agar konsumen memutuskan untuk memberli 
produknya. Keputusan pembelian yaitu sebuah 
pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia 
untuk membeli suatu barang atau jasa dalam memenuhi 

keinginan dan kebutuhannya yg terdiri dari pengenalan 
kebutuhan dan keinginan, pencarian informasi, evaluasi 
terhadap alternatif pembelian, keputusan pembelian dan 

tingkah laku setelah pembelian (Swastha, 2007, hal. 68). 
Keputusan membeli juga merupakan salah satu 
komponen utama dari perilaku konsumen. Sedangkan 

menurut Schiffman dan Kanuk (2009, hal. 112), 
keputusan pembelian yaitu pemilihan  dari  dua atau 
 lebih  alternatif pilihan keputusan pembelian,  artinya 

bahwa seseorang bisa membuat keputusan, harus 
tersedia beberapa alternatif pilihan. Keputusan untuk 
membeli bisa mengarah pada bagaimana proses dalam 

pengambilan keputusan tersebut  itu dilakukan. 
Keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh 
perilaku konsumen.  Pengambilan keputusan pembelian 

konsumen merupakan suatu proses pemilihan salah satu 
dari beberapa alternatif penyelesaian masalah dengan 
tindak lanjut yang nyata. Setelah itu konsumen dapat 

melakukan evaluasi pilihan dan kemudian dapat 
menentukan sikap yang akan diambil selanjutnya. 

 Menurut Setiadi (2010, hal. 10), keputusan 

pembelian konsumen dipengaruhi oleh empat faktor, 
yaitu: 
1) Faktor Budaya 

    Budaya merupakan penentu keinginan dan 

perilaku paling dasar. Anak-anak yang sedang 
tumbuh akan mendapatkan seperangkat nilai, 
persepsi, preferensi dan perilaku dari keluarga dan 

lembaga-lembaga penting lain nya. Contoh nya pada 
anak-anak yang dibesarkan di Amerika Serikat, 
sangat terpengaruh oleh nilai nilai seperti prestasi, 

aktivitas, efisiensi, kemajuan, kenikmatan materi, 
individualism, kebebasan, humanism dan berjiwa 
muda. 

2) Faktor Sosial 
 Selain faktor budaya, perilaku pembelian 

konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial 

diantarannya sebagai berikut: 
a) Kelompok Acuan 
       Kelompok acuan dalam perilaku pembelian 

konsumen dapat diartikan sebagai kelompok yang 
yang dapat memberikan pengaruh secara langsung 
atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku 

seseorang tersebut. Kelompok ini biasanya disebut 
dengan kelompok keanggotaan, yaitu sebuah 
kelompok yang dapat memberikan pengaruh secara 

langsung terhadap seseorang. Adapun anggota 
kelompok ini biasanya merupakan anggota dari 

kelompok  primer seperti keluarga, teman, tetangga 

dan rekan kerja yang berinteraksi dengan secara 
langsung dan terus menerus dalam keadaan yang 
informal. Tidak hanya kelompok primer, kelompok 

sekunder yang biasanya terdiri dari kelompok 
keagamaan, profesi dan asosiasi perdagangan juga 
dapat disebut sebagai kelompok keanggotaan. 
b) Keluarga 

       Dalam sebuah organisasi pembelian konsumen, 
keluarga dibedakan menjadi dua bagian. Pertama 
keluarga yang dikenal dengan istilah keluarga 

orientas. Keluarga jenis ini terdiri dari orang tua dan 
saudara kandung seseorang yang dapat memberikan 
orientasi agama, politik dan ekonomi serta ambisi 

pribadi, harga diri dan cinta. Kedua, keluarga yang 
terdiri dari pasangan dan jumlah anak yang dimiliki 
seseorang. Keluarga jenis ini biasa dikenal dengan 

keluarga prokreasi. 
c) Peran dan Status 

         Hal selanjutnya yang dapat menjadi faktor sosial 

yang dapat mempengaruhi perilaku pembelian 
seseorang adalah peran dan status mereka di dalam 
masyarakat. Semakin tinggi peran seseorang didalam 

sebuah organisasi maka akan semakin tinggi pula 
status mereka dalam organisasi tersebut dan secara 
langsung dapat berdampak pada perilaku 

pembeliannya. 
3) Faktor Pribadi 

Keputusan pembelian juga dapat dipengaruhi 

oleh karakterisitik pribadi diantaranya usia dan tahap 
siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya 
hidup, serta kepribadian dan konsep-diri pembeli. 

4) Faktor Psikologis 

Terakhir, faktor yang dapat mempengaruhi  
keputusan pembelian konsumen adalah faktor 
psikologis. Faktor ini dipengaruhi oleh empat faktor 

utama diantaranya sebagai berikut: a) Motivasi; b) 
Persepsi; c) Pembelajaran; dan d) Kepercayaan 
(keyakinan) dan Sikap. 

 
Persepsi 
   Umumnya istilah persepsi digunakan dalam bidang 

psikologi yang diartikan sebagai suatu proses pengamatan 

seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan 
indra-indra yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan 
segala sesuatu yang ada dilingkungannya. Sedangkan 

menurut Kotler dan Keller (2009, hal. 179) persepsi 
adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, 
mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan 

informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang 
berarti. Pengertian lain dari persepsi merupakan kesan 
yang diperoleh oleh individu melalui panca indera 

kemudian di analisa (diorganisir), diintepretasi dan 
kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut 
memperoleh makna (Robbins, 2003, hal. 97). Persepsi 
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juga merupakan proses pemilihan, penyusunan, dan 

penafsiran informasi untuk mendapatkan arti (Machfoedz, 
2005, hal. 41). Seseorang menerima informasi melalui 
panca indra. Masukan informasi merupakan rasa yang 

diterima melalui salah satu organ panca indra. Ketika 
seseorang mendengar iklan, melihat orang lain, mencium 
bau sedap dan sebaliknya, atau menyentuh sesuatu 
barang barang, ia mendapat masukan informasi. 

   Persepsi terhadap kualitas yang positif dapat 
dibangun melalui upaya identifikasi dimensi kualitas yang 
dianggap penting oleh pelanggan dan membangun 

persepsi terhadap kualitas pada dimensi penting merek 
tersebut. Persepsi tersebut meliputi bentuk, warna, isi, 
kemasan, harga, kualitas dan distribusi produk. 

Konsumen akan menampakkan perilakunya setelah 
melakukan persepsi terhadap keputusan apa yang akan 
diambil dalam membeli suatu produk. 

Menurut Fredereca dan Chairi (2010) indikator-
indikator persepsi konsumen terhadap produk adalah 
sebagai berikut: 1) Memahami manfaat produk; 2) 

Terdapat banyak variasi dalam pemilihan produk; 3) 
Popularitas produk; dan 4) Memahami keistimewaan 
produk. Selain itu Wisnuwardhani (2015) juga 

mengemukakan pendapatnya tentang indikator persepsi, 
yaitu: 1) Pemahaman; 2) Penafsiran; 3) Tanggapan 
inderawi; dan 4)Proses mengingat. 

 
Motivasi 
    Motivasi berasal dari bahasa latin yaitu movere 

yang memiliki arti dorongan atau pergerakan. 
Motivasi menjadi sangat penting agar konsumen 
mendapatkan tujuan yang diinginkannya secara 
optimum. Menurut Uno (2007), motivasi dapat 

diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal 
dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan 
adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, 

harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan. 
Motivasi dapat juga diartikan sebagai kekuatan yang 
mengendalikan dan menggerakkan seseorang untuk 

melakukan tindakan atau perilaku yang diarahkan pada 
tujuan tertentu (Morgan et al. dalam Marwansyah dan 
Mukaram, 2002). Sedangkan G.R. Terry (dalam 

Hasibuan, 2009) menyatakan bahwa motivasi adalah 
keinginan yang terdapat pada diri seorang individu 
yang merangsang nya untuk melakukan tindakan-

tindakan. 
     Menurut Engel, Blackwell dan Miniard (1994), 

faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi konsumen 

terhadap keputusan pembelian meliputi: 1) Produk; 2) 
Harga; 3) Pelayanan; dan 4) Lokasi. 
 

Kepercayaan  
Kepercayaan adalah  suatu gagasan deskriptif yang 

dianut seseorang tentang sesuatu yang menjadi perhatian 

terutama berkaitan terhadap kebutuhan akan produk. 
Kepercayaan sering juga dikatakan sebagai keyakinan. 

Menurut Kristianto (2011), keyakinan adalah suatu 

gagasan deskriptif yang dianut seseorang tentang sesuatu, 
keyakinan ini mungkin berlandaskan pada pengetahuan, 
opini atau mungkin mengandung perasaan, produk dan 

jasa mereka. 
Selanjutnya Marilang (2017) menyatakan 

kepercayaan adalah keyakinan atau kepercayaan pihak 
penerima tawaran apakah ia mempercayai atau meyakini 

kebenaran pernyataan pihak yang menawarkan sesuatu. 
Daryanto (2014) menyatakan, bahwa keyakinan diartikan 
sebagai perkiraan secara subjektif bahwa sesuatu objek 

atau peristiwa ada hubungannya dengan objek atau 
peristiwa lain. 

 

2. METODE PENELITIAN 
 

A. Desain dan Prosedur Penelitian 

 

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan 
penelitian  assosiatif. Data penelitian yang digunakan 
adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung 

dari lokasi penelitian berupa data mengenai setiap 
variabel (Motivasi, Persepsi, Kepercayaan dan Keputusan 
Pembelian). 

 

B. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 
 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam  

penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan 
angket  yang diberikan kepada  konsumen produk 
wardah di Kota Medan. Teknik analisis data penelitian 
menggunakan analisis regresi linier berganda. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini 

terdapat dua variabel independen yaitu motivasi, 
persepsi, kepercayaan serta variabel dependen yaitu 
keputusan pembelian.  

 
Tabel.  Regresi Linier Berganda 

Model 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Beta   

1 (Constant) .253  .132 .896 

Motivasi .318 .318 3.823 .000 

Persepsi .869 .586 7.037 .000 

Kepercayaan .338 .244 2.763 .007 
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Dari hasil pengujian regresi linier berganda pada tabel 

diatas, maka diperoleh koefisien-koefisien persamaan 
regresi sebagai berikut: 
 

Y= 0,253+0,318X1+0,869X2+0.338X3 
 
Keterangan: 

a. Nilai koefisien regresi Y = 0,253 menunjukkan 
bahwa apabila jika variabel independen yaitu 
Motivasi (X1), Persepsi (X2) dan kepercayaan (X3) 

dalam keadaan konstan dan tidak memiliki 
perubahan (sama dengan nol), maka keputusan 
pembelian (Y) adalah sebesar 0,253. 

b. Nilai koefisien regresi X1 = 0,318 menunjukkan 
bahwa apabila motivasi konsumen terhadap produk 
Wardah meningkat sebesar 100% maka 

mengakibatkan meningkatnya keputusan pembelian 
pada produk Wardah sebesar 0,318. Kontribusi 
yang diberikan persepsi terhadap keputusan 

pembelian dilihat dari standardized coefficient pada 
tabel di atas. 

c. Nilai koefisien regresi X2 = 0,869 menunjukkan 
bahwa apabila persepsi konsumen terhadap produk 
Wardah meningkat sebesar 100% maka hal ini 
mengakibatkan meningkatnya keputusan pembelian 

terhadap produk Wardah sebesar 0,869. Kontribusi 
yang diberikan motivasi terhadap keputusan 
pembelian dilihat dari standardized coefficient pada 

tabel di atas. 

d. Nilai koefisien regresi X3 = 0,338 menunjukkan 
bahwa apabila kepercayaan (keyakinan) konsumen 
terhadap produk Wardah meningkat sebesar 100% 
maka hal ini mengakibatkan meningkatnya 

keputusan pembelian terhadap produk Wardah 
sebesar 0,338. Kontribusi yang diberikan motivasi 
terhadap keputusan pembelian dilihat dari 
standardized coefficient pada tabel di atas. 

 
Uji t (Uji Parsial) 
Uji t (Uji Parsial) dilakukan untuk mengetahui secara 

parsial masing-masing variabel bebas mempunyai 
pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. 

 
                     Tabel. Uji Parsial 

Model 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Beta   

1 (Constant) .253  .132 .896 

Motivasi .318 .318 3.823 .000 

Persepsi .869 .586 7.037 .000 

Kepercayaan .338 .244 2.763 .007 

   

Dari tabel di atas diperoleh nilai thitung  3,823 untuk 

variabel motivasi  terhadap keputusan pembelian. Nilai 

thitung  3,823 > ttabel 1,984 dengan probabilitas sig pada 

variabel persepsi 0,000 < 0,05. Maka, dapat dikatakan ada 
pengaruh motivasi secara parsial terhadap keputusan 
pembelian kosmetik Wardah.  

Dari tabel di atas diperoleh nilai thitung  7,037 untuk 
variabel persepsi  terhadap keputusan pembelian. Nilai 
thitung  7,037 > ttabel  1,984 dengan probabilitas sig pada 
variabel persepsi 0,000 < 0,05. Maka, dapat dikatakan ada 

pengaruh persepsi secara parsial terhadap keputusan 
pembelian kosmetik Wardah.  

Dari tabel di atas diperoleh nilai thitung  2.763 untuk 

variabel kepercayaan  terhadap keputusan pembelian. 
Nilai thitung  2.763 > ttabel  1,984 dengan probabilitas sig 
pada variabel persepsi 0,000 < 0,05. Maka, dapat 

dikatakan ada pengaruh kepercayaan secara parsial 
terhadap keputusan pembelian kosmetik Wardah.  

 

Uji F (uji Simultan) 
 

Tabel. Uji F (Uji Simultan) 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 2632.168 3 1316.084 133.845 .000a 

Residual 953.792 96 9.833   

Total 3585.960 99    

Untuk uji F   dari tabel di atas diketahui nilai Fhitung  

133,845 > Ftabel  3,09. Sedangkan nilai signifikan pada tabel 
diatas adalah 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 
variabel motivasi, persepsi dan kepercayaan berpengaruh 

secara simultan dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian kosmetik Wardah di Kota Medan.  

 
Tabel. Koefisien Determinasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 .857a .734 .729 3.13575 

 

  Nilai R Square diketahui adalah 73,4% yang 
menunjukkan bahwa sekitar 73,4% variabel keputusan 
pembelian dapat dijelaskan oleh variabel motivasi, 

persepsi dan kepercayaan. Dapat dikatakan bahwa 
kontribusi motivasi, persepsi dan kepercayaan terhadap 
keputusan pembelian kosmetik Wardah di Kota Medan 

adalah sebesar 73,4%. Sedangkan sisanya  sebesar 26,6% 
dipengaruhi  variabel lain. 

 

Pembahasan 
 
    Dari pengujian diatas dapat dinyatakan bahwa 

pengaruh variabel motivasi terhadap keputusan 

pembelian menunjukkan bahwa nilai thitung  3,823 > ttabel  
1,984 dengan probabilitas sig pada variabel persepsi 
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0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh motivasi secara positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian kosmetik Wardah. Hasil penelitian 
ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Schiffman 

(2007) yaitu pada saat seseorang akan mengambil 
keputusan untuk membeli suatu produk tentunya akan 
dipengaruhi oleh kedua jenis motivasi yaitu motivasi 
rasional dan motivasi emosional. Dengan kata lain 

motivasi konsumen juga mempengaruhi keputusan 
pembelian produk. 

     Dari pengujian diatas dapat dinyatakan bahwa 

pengaruh variabel persepsi terhadap keputusan 
pembelian menunjukkan bahwa nilai thitung  7,037 > ttabel  
1,984 dengan probabilitas sig  0,000 < 0,05. sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh persepsi secara 
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 
kosmetik Wardah. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

teori yang dinyatakan Sumarwan (2010, hal. 96) yang 
menyatakan bahwa konsumen seringkali memutuskan 
pembelian suatu produk berdasarkan persepsinya 

terhadap produk tersebut. Pendapat tersebut 
menunjukkan adanya hubungan antara persepsi 
konsumen dengan keputusan pembelian produk. 

pernyataan diatas menunjukkan bahwa produsen produk 
Wardah harus lebih menimbulkan persepsi yang baik dari 
mahasiswi terhadap produknya agar keputusan 

pembelian terhadap produk juga meningkat. 
Dari pengujian diatas dapat dinyatakan bahwa 

pengaruh variabel kepercayaan terhadap keputusan 

pembelian menunjukkan bahwa nilai thitung  2.763 > ttabel  
1,984 dengan probabilitas sig 0,007 < 0,05. sehingga 
dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh kepercayaan 
secara positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian kosmetik Wardah.Hasil penelitian sesuai 
dengan penelitian Raihanah Daulay (2006), menunjukkan 
bahwa keyakinan berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan menabung nasabah Bank Syariah Mandiri 
Cabang Utama Medan. 

Hasil pengujian simultan maka didapatkan nilai 

Fhitung  133,845 > Ftabel  3,09. Sedangkan nilai signifikan 
pada tabel uji F adalah 0,000 < 0,05. Hal ini 
memperlihatkan variabel motivasi, persepsi dan 

kepercayaan berpengaruh secara simultan dan signifikan 
terhadap keputusan pembelian kosmetik Wardah pada di 
Kota Medan. Penelitian ini sesuai dengan teori dari 

Kotler (2005) yang menyatakan bahwa keputusan 
pembelian konsumen dapat dipengaruhi faktor psikologis 
seseorang yaitu motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan 

dan sikap. 
 

4. KESIMPULAN 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Motivasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
kosmetik Wardah di Kota Medan, perusahaan perlu 

untuk melakukan kebijakan yang mendorong 

motivasi pasar untuk membeli produk wardah. 
2. Persepsi berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

kosmetik Wardah di Kota Medan. Peningkatan hal 

positif yang ditimbulkan dari adanya produk wardah 
dan produsen akan memberikan anggapan yang 
dapat meningkatkan pengguna kosmetik wardah 

3. Kepercayaan berpengaruh  terhadap keputusan 

pembelian kosmetik Wardah di Kota Medan 
4. Secara simultan  motivasi, persepsi dan kepercayaan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

kosmetik Wardah di Kota Medan. 
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