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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto 

Jangan bandingkan prosesmu dengan proses orang lain. Tidak semua bunga 

tumbuh dan mekar secara bersamaan. 

 

“Setiap orang pasti mempunyai mimpi, begitu juga saya namun  bagi saya yang 

paling penting adalah seberapa besar mimpi yang kamu punya tapi seberapa 

besar usaha kamu untuk mewujudkan mimpi itu” 

(Nazril Irham) 

 

Persembahan  

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang tanpa lelah dengan 

penuh kasih sayang memanjatkan doa yang luar biasa untuk anaknya serta 

memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terimakasih atas pengorbanan 

dan kerja keras dalam mendidik saya.  
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ABSTRAK 

Yolanda Dwi Utari : ANALISIS KUALITAS PRODUK, PROMOSI ONLINE, 

DAN TESTIMONIAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA 

PRODUK SKINCARE SCARLETT WHITENING DI SHOPEE. 

Kata Kunci: Kualitas Produk, Promosi Online, Testimonial, Scarlett, Shopee 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh 

kualitas produk, promosi online dan testimonial terhadap keputusan pembelian 

produk skincare Scarlett Whitening di Shopee. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif kausalitas, instrumen penelitiannya yaitu kuesioner yang 

disebarkan secara online kepada responden melalui google formulir. Penelitian ini 

menggunakan total sampel 40 responden dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Nusatara PGRI Kediri yang menggunakan Skincare Scarlett 

Whitening dan membeli di Shopee, penentuan jumlah sampel menggunakan 

rumus Slovin. Metode anaisis data menggunakan regresi linier berganda dengan 

alat bantu SPSS versi 20, temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa variabel 

kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, dan 

testimonial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, sedangkan 

variabel promosi online tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R2) kualitas produk, 

promosi online dan testimonial berpengaruh sebesar 60,8% terhadap keputusan 

pembelian sedangkan sisanya sebesar 39,2% dipengaruhi oleh variabel lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi khususnya internet di Indonesia 

mengalami pergerakan yang sangat pesat. Perkembangan ini dapat 

menguntungkan banyak orang terutama bagi seseorang yang menggeluti 

dunia dagang, karena hal ini mempunyai banyak peluang untuk 

mengembangkan bisnisnya. Di Indonesia internet sudah diperkenalkan sejak 

tahun 1983, dengan internet orang dapat menerima berbagai informasi salah 

satunya adalah  dalam hal berbelanja. Keberadaan E-commerce dianggap 

sangat membantu dalam hal berbelanja dimana kita dapat memilih dan 

membeli dengan aplikasi, salah satu e-commerce yang paling banyak 

dikunjungi adalah Shopee. Dilansir dari www.cnnindonesia.com Shopee 

berada di peringkat pertama sebagai e-commerce yang paling banyak 

dikunjungi dengan total 421 juta pengguna sepanjang kuartal I/2022. 

Shopee menawarkan berbagai macam produk mulai dari produk 

fashion, kecantikan sampai dengan produk untuk menunjang kebutuhan 

sehari-hari. Hal ini membantu manusia lebih praktis dalam memenuhi 

kebutuhan serta keinginannya, salah satunya adalah kebutuhan akan produk 

perawatan kecantikan yang sangat dibutuhkan oleh para perempuan. Saat ini 

para perempuan dituntut tampil cantik dari ujung kepala hingga ujung kaki. 

Oleh sebab itu para perempuan membutuhkan produk perawatan kecantikan 

mulai dari perawatan rambut, wajah, dan tubuh dengan banyak variasi bentuk  

http://www.cnnindonesia.com/
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dan manfaat yang dimiliki oleh produk tersebut sebagai upaya mempercantik 

dirinya sendiri. 

Dalam hal ini, perusahaan yang berfokus pada produk perawatan 

kecantikan atau skincare harus mampu mengetahui apa yang sedang 

dibutuhkan oleh para konsumen agar perusahaaan terkait selalu mampu 

memenangkan persaingan antar perusahaan sejenis, di Indonesia saat ini 

banyak yang memperjual belikan berbagai macam produk kecantikan. 

Peningkatan permintaan skincare oleh para wanita menjadi salah satu faktor 

utama yang menyebabkan perluasan pasar industri kecantikan saat ini. 

Kesadaran untuk menjaga penampilan dan kesehatan kulit ini dipengaruhi 

oleh trend para beauty bloger yang mempromosikanya di media sosial. 

Penyumbang angka konsumen paling tinggi terhadap produk skincare yaitu 

kaum remaja, hal ini karena pada saat usia remaja akan membuat kulit wajah 

menurun hingga dapat menimbulkan kerutan atau permasaahan kulit di 

wajah, jadi penggunaan skincare sejak usia remaja sangat diperlukan karena 

dapat membantu terhindar dari penuaan dini. tentu hal tersebut menjadi salah 

satu andalan perusahaan di bidang produk kecantikan dengan inovasi produk 

yang berbagai macam, banyak sekali merk produk yang tersedia dan juga 

.banyak beredar di pasaran, salah satunya adalah produk “Scarlett 

Whitening”. 

Skincare Scarlett Whitening adalah salah satu brand lokal di Indonesia 

yang didirikan pada tahun 2017 oleh selebriti di Indonesia yaitu Felicya 

Angelista. Produk Scarlett telah terdaftar di BPOM (Badan Pengawas obat 
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dan Makanan) serta tanpa mengandung bahan merkuri dan hydroquinone 

yang merupakan zat berbahaya bagi kulit jadi tentunya skincare scarlett ini 

aman untuk digunakan, scarlett ini berfokus pada perawatan kulit tubuh, dan 

wajah yang aman untuk digunakan sehari-hari. Scarlett Whitening memiliki 

tiga kategori produk yaitu produk perawatan wajah, produk perawatan tubuh, 

dan produk perawatan rambut. Produk perawatan wajah terdiri dari facial 

wash dan facial serum, produk perawatan tubuh terdiri atas shower scrub, 

body lotion, dan body scrub, sedangkan untuk produk perawatan rambut 

terdiri atas sea salt shampo and conditioner.  

 
Gambar 1.1 

Top 5 Brand Perawatan Wajah di E-commerce 

Sumber : compas.co.id 

Dilihat dari data tersebut bahwa skincare Scarlett merupakan produk 

perawatan wajah lokal saat ini yang mampu menduduki peringkat kedua dari 

top 5 brand perawatan wajah di E-commerce yang menawarkan berbagai 

produk skincare secara online dengan memanfaatkan marketplace. Jumlah 

pengikut di Shopee sebesar 2,1 Juta. Kebutuhan konsumen akan kecantikan 

membuat para konsumen lebih cermat dalam melakukan pembelian, hal ini 

dilihat dari konsumen yang selektif dalam membeli produk skincare. Skincare 
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Scarlett Whitening mempunyai 4 official store resmi yaitu Line, Whatsapp, 

Instagram dan Shopee. Saat ini sudah banyak produk kecantikan yang 

ditawarkan kepada konsumen baik secara online maupun offline, agar produk 

diminati oleh banyak orang tentunya harus memiliki kualitas yang baik, 

produk skincare scarlett berhasil menjaga mutunya yang diharapkan sesuai 

dengan apa yang digunakan konsumen disamping itu supaya dikenal 

konsumen produk scarlett dipromosikan melalui media online ditambah lagi 

juga dipublikasikan testimoni dari para konsumen atau pengguna skincare 

scarlett whitening. 

Dalam Keputusan pembelian berkaitan erat dengan perilaku 

konsumen dalam memilih suatu pilihan produk yang akan dibeli. Perilaku 

keputusan pembelian menjadi penting untuk diteliti karena keputusan 

pembelian ini mampu membuat keinginan dan kebutuhan konsumen 

menjadi terpenuhi. Sejalan dengan teori (Kotler & Keller, 2016) 

mendefinisikan bahwa keputusan pembelian merupakan bagian dari perilaku 

konsumen dalam memilih, membeli dan menggunakan suatu produk untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Keputusan konsumen untuk 

membeli suatu produk dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya 

adalah kualitas produk, promosi online dan testimonial.  

Faktor pertama adalah Kualitas produk menjadi pertimbangan penting 

karena dapat mempermudah konsumen dalam menentukan dan memilih 

produk terbaik sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian. 

Pernyataan tersebut sejalan dengan pengertian kualitas produk menurut 
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(Schiffman, 2007) dimana kualitas produk merupakan gabungan dari ciri 

dan karakteristik suatu produk yang mempunyai kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan kosumen. Terkenal dengan rangkaian produk 

brightening, produk Scarlett Whitening umumnya mengandung Glutathione, 

kandungan antioksidan yang diklaim dapat mencerahkan kulit. Produk dari 

brand lokal ini juga sudah lolos uji BPOM sehingga aman untuk digunakan. 

Beberapa jenis produknya, seperti body lotion, body scrub, skincare dan 

juga shampoo yang punya aroma segar sedangkan dari segi bentuk Scarlett 

Whitening menyediakan kemasan yang bervariasi mulai dari kemasan 

berbentuk jar, botol dan tube. Selain memperhatikan materi kemasan, 

Scarlett Whitening juga rutin melakukan evaluasi dan update terhadap 

desain kemasan agar produk tetap relevan dan bisa diterima masyarakat. 

Namun, ada beberapa konsumen yang merasa tidak puas dikarenakan saat 

penerimaan barang ternyata produk Scralett tidak berlogo sehingga 

membuat konsumen berfikir, apakah produk ini original atau tidak. Adapun 

konsumen yang membeli ke-2 kalinya di toko e-commerce Shopee Scarlett 

whitening Official Store merasa kecewa dikarenakan produk Scarlett 

bertekstur lebih cair dari seperti pembelian pertama. Berdasarkan penelitian 

terdahulu yang dilakukan (Erika Yulistiara, 2020) menyatakan bahwa 

kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

sedangkan menurut (Mayani Kurnianty Muchlisin, 2021) menyatakan 

bahwa kualitas produk tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
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Faktor kedua adalah Promosi online adalah salah satu jenis cara 

promosi yang sangat terkenal pada saat ini. Promosi online dapat terkenal 

karena perkembangan teknologi yang sangat pesat di bidang media sehingga 

cara promosi tersebut dapat disebar luaskan ke seluruh dunia. Hal ini lebih 

baik dibandingkan promosi secara tradisional yang hanya mencakup daerah 

hingga satu negara saja. Menurut (Lai & Vinh, 2013) promosi online juga 

menjadi salah satu bagian dari cara marketing di dalam jaringan.  

 

Media untuk melakukan promosi online sangatlah luas, seperti 

instagram, facebook, tiktok, shopee dan media lainnya yang sudah mencapai 

jutaan hingga ratusan juta pengguna dan memiliki jutaan pengguna aktif 

setiap harinya. Dalam penelitian ini scarlett memiliki 4 official store dan 

peneliti berfokus pada promosi online melalui e-commerce Shopee 

penjualan produk dapat lebih terbantu karena proses pemasaran lebih 

efektif, respon lebih cepat dan biaya terjangkau serta penyebaran informasi 

yang cepat diharapkan dapat meningkatkan penjualan. Oleh karena itu, 

banyak sekali produk yang memanfaatkan media online tersebut untuk 

mempromosikan produk mereka. Melalui promosi online konsumen tidak 

Line 

Whatsapp 

Shopee 

Instagram 

Promosi 

Online 
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dapat memastikan apakah produk yang mereka beli sesuai dengan yang 

dipromosikan di media online. Menurut (Saladin, 2014) promosi adalah 

salah satu unsur dalam bauran pemasaran perusahaan yang digunakan untuk 

memberitahukan, membujuk dan mengingatkan tentang produk perusahaan. 

Strategi promosi online yang dilakukan Scarlett Whitening untuk lebih 

mengenalkan produknya di kalangan konsumen. Upaya yang dilakukan 

yaitu dengan menggunakan berbagai platform salah satunya adalah shopee 

untuk dapat menembus media yang beragam atau dengan kata lain 

periklanan produk, mendaptkan diskon dan gratis ongkir untuk 

mempromosikan produk scarlett. Dalam banyak kasus, program promosi 

terutama periklanan selalu menghabiskan anggaran dana yang cukup besar. 

Namun hal tersebut target penjualan belum tercapai seperti yang diharapkan. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Taat Kuspriyono, 

2017) promosi online berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

sedangkan menurut (Pitria Febriana, 2021) promosi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Faktor ketiga adalah Testimonial merupakan cara yang digunakan 

untuk membangun kepercayaan, dimana informasi yang dipublikasikan 

pada media sosial harus menjangkau dan memihak kepada banyak orang, 

bukan hanya pada kepentingan pribadi saja. Menurut (Grifith, 2011:153) 

testimonial merupakan suatu rekomendasi dalam bentuk komentar yang 

disebarkan pelanggan berdasarkan pengalamannya dan memiliki pengaruh 

yang sangat kuat guna pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh 
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pihak lain. Testimonial atau testimoni adalah catatan ungkapan pelanggan 

atau konsumen mengenai produk/jasa serta pelayanan yang dilakukan oleh 

toko online yang disediakan di halaman web atau media sosial. Testimoni 

dianggap cukup penting untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan 

terhadap produk yang ditawarkan. Selain itu, testimoni juga bisa menjadi 

daya tarik bagi konsumen baru karena melihat sudah banyaknya pengakuan 

puas terhadap produk dari bisnis yang dijalankan. Testimonial atau 

testimoni merupakan salah satu cara agar orang percaya, dan juga bisa 

dijadikan iklan berjalan yang dapat membantu orang lain mengetahui bahwa 

bertransaksi dengan toko online merupakan sesuatu yang aman. Shopee 

memberikan tampilan kolom komentar atau ulasan produk berisikan segala 

testimoni para pembeli yang telah melakukan transaksi. Dengan adanya 

komentar yang positif menunjukkan bahwa pelanggan merasa puas dengan 

barang atau produk yang sudah diperoleh. Komentar positif meliputi bintang 

1-5, memberikan foto produk yang telah diterima dan memberikan pendapat 

yang bagus tentang kualitas produk serta keaslian yang di iklankan dengan 

produk yang diterima konsumen, namun ada juga yang disembunyikan oleh 

penjual testimoni tersebut jika dirasa kurang pantas, sehingga pembeli tidak 

mengetahui secara keseluruhan testimoninya. Beradasarkan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh (Agus Sriyanto, 2019) Testimoni 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Keputusan Pembelian 

sedangkan menurut (Hesti Irnanta, 2021) testimonial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian. 
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Dengan adanya kesenjangan hasil penelitian tersebut, maka peneliti 

tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai keputusan pembelian 

berdasarkan pada kualitas produk, promosi onine, dan testimonial. Dalam 

penggunaan skincare penyumbang tertinggi adalah kaum remaja maka 

peneliti menentukan subjek penelitian yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Sebelumnya peneliti 

melakukan pra-penelitian dengan menyebarkan kuesioner untuk mengetahui 

skincare apa yang digunakan dan membeli secara online atau offline dan 

hasilnya bahwa mayoritas menggunakan skincare scarlett dan membeli di 

secara online melalui aplikasi shopee. Mengacu pada Latar Belakang di atas, 

maka peneliti tertarik untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian produk peneliti mengambil judul “ANALISIS 

KUALITAS PRODUK, PROMOSI ONLINE, DAN TESTIMONIAL 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PRODUK 

SKINCARE SCARLETT WHITENING DI SHOPEE” (Studi Pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI 

Kediri). 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas di identifikasikan beberapa 

masalah yang ada : 

1. Kualitas produk dari Skincare Scarlett yaitu mengandung Glutathione 

dan kandungan antioksidan yang diklaim dapat mencerahkan kulit 

sehingga berdampak pada keputusan pembelian 

2. Skincare Scarlett konsisten melakukan promosi menggunakan media 

online seperti Instagram, Line, Whatsapp, Shopee dll untuk 

meningkatkan penjualan. 

3. Testimonial dapat memberikan dampak keputusan pembelian dibuktikan 

dengan ulasan produk dari para konsumen 

4. Kualitas Produk, Promosi Online dan Testimonial menjadi strategi utama 

dalam mempengaruhi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk memperjelas pokok bahasan pada masalah dan untuk menghindari 

terjadinya penyimpangan terhadap pembahasan masalah, maka pembahasan 

ini dibatasi pada permasalahan yang terkait meliputi : 

a. Kualitas Produk            : Aroma Skincare, Kemasan Produk, 

kandungan bahan baku, lolos uji BPOM 

b. Promosi Online            : Program promosi skincare scarlett, iklan yang 

muncul di sosial media 

c. Testimonial                  : Ulasan produk dari konsumen sesuai dengan 
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produk yang dibeli 

d. Keputusan Pembelian  : Berfokus pada kualitas produl, promosi 

online, dan testimonial 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan selaran dengan batasan diatas, maka 

rumusan masalah peneliti ini sebagai berikut : 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk Skincare Scarlett Whitening di Shopee? 

2. Apakah promosi online berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk Skincare Scarlett Whitening di Shopee? 

3. Apakah testimonial berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk Skincare Scarlett Whitening di Shopee? 

4. Apakah kualitas produk, promosi online, dan testimonial berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan pembelian produk Skincare 

Scarlett Whitening di Shopee?  

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengkaji dan menganalisis pengaruh yang signifikan antara kualitas 

produk terhadap keputusan pembelian terhadap produk skincare Scarlett 

Whitening 
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2. Mengkaji dan menganalisis pengaruh yang signifikan antara promosi 

online terhadap keputusan pembelian terhadap produk skincare Scarlett 

Whitening 

3.  Mengkaji dan menganalisis pengaruh yang signifikan antara 

testimonial terhadap keputusan pembelian terhadap produk skincare 

Scarlett Whitening  

4. Mengkaji dan menganalisis pengaruh yang signifikan antara kualitas 

produk, promosi online dan testimonial terhadap keputusan pembelian 

produk skincare Scarlett Whitening 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mendatangkan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis 

1. Manfaat Teoritis 

a. Membuktikan teori terhadap kualitas produk, promosi onlie dan 

testimonial yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. 

b. Sebagai bahan perbandingan teori dan praktek sehingga dapat 

menambah wawasan yang sangat penting bagi peneliti dimasa yang 

akan datang dan menerapkan ilmu selama kuliah.  

c. Menambah literatur diperpustakaan yang berguna bagi pembaca 

dan memperluas wawasan dibidang manajemen pemasaran 

khususnya mengenai kualitas produk, promosi online dan 

testimonial pada keputusan pembelian. 
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2. Manfaat praktis 

Dilihat dari sisi praktis, peneliti ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi beberapa kalangan antara lain : 

a. Bagi penulis, penelitian ini menjadi bahan masukan untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan tentang Analisis Faktor 

Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Produk Skincare 

Scarlett Whitening.  

b. Bagi perusahaan, penulis ini dapat dijadikan bahan masukan yang 

dapat dijadikan saran dalam memberikan informasi yang berguna 

bagi Universitas Nusantara PGRI Kediri.  

c. Bagi peneliti lain, peneliti ini dapat digunakan sebagai referensi 

yang dapat menjadi bahan perbandingan dalam melakukan 

penelitian dimasa yang akan datang. 
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