
ANALISIS KEPERCAYAAN PASAR  
PADA PRODUK PEMUTIH WAJAH 

 

 

S K R I P S I  

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan 
Mencapai derajat Sarjana S-1 

Pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang 
 
 

 
 
 

Disusun Oleh: 
 

Nama  : Nita Purnama 
         NIM          : 03.30.0119 

 
 

 
 
 
 
 
 

JURUSAN MANAJEMEN 
FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 
SEMARANG 

2010 



 ii

Halaman Motto  
& Persembahan 

 
 
 
 

Lakukanlah hal yang terbaik dari dirimu 

dan dengan segenap hatimu,  

maka kesuksesan akan senantiasa 

menghampirimu ... 

 

 

 

 

 

 

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada : 

All of my family ... 



 iii

 
PERSETUJUAN SKRIPSI 

 

 

Judul           : ANALISIS KEPERCAYAAN PASAR PADA PRODUK 

PEMUTIH WAJAH 

 

Disusun Oleh: 

Nama              : Nita Purnama 

NIM              : 03.30.0119 

Program Studi : Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik 

Soegijapranata 

   Telah disetujui dan diterima pada:   10 Juni 2010 

 

 

 

Disetujui di Semarang,   10 Juni 2010 

                                    Pembimbing, 

 

 

 

 

                    (MG. Westri Kekalih, SE. MSi) 



 iv

 

 

PENGESAHAN SKRIPSI 

 

Judul           : ANALISIS KEPERCAYAAN PASAR PADA PRODUK 

PEMUTIH WAJAH 

 

Disusun Oleh: 

Nama              : Nita Purnama 

NIM              : 03.30.0119 

Program Studi : Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik 

Soegijapranata 

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal:   Juni 2010 

                                                Tim Penguji, 

Koordinator                              (Anggota)                             Anggota 

 

 

 

    (A.Haryo perwito,SE.,MA-TRM.)  (Berta Bekti Retnowati,SE.,MSi) (MG. Westri Kekalih, SE. MSi) 

 

Dekan 

 Fakultas Ekonomi 

Universitas Katolik Soegijapranata 

 

 

 

 

(Dr. Andreas Lako,SE.,M.Si.) 



 v

 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama              : Nita Purnama 

NIM              : 03.30.0119 

 Fakultas : Ekonomi 

 Jurusan : Manajemen 

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Apabila 

dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan atau bentuk-

bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dalam bentuk 

apapun dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. 

 

 

 

 

Semarang,   Juni 2010 

 

 

 

(Nita Purnama) 

 



 vi

 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur peneliti haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sebab 

hanya dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang tak terbatas ini akhirnya 

peneliti telah berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul: “ANALISIS 

KEPERCAYAAN PASAR PADA PRODUK PEMUTIH WAJAH” ini.  

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam 

mencapai gelar Sarjana S-1 pada Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, 

Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. 

Tentunya dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang 

dialami oleh peneliti, maka pada kesempatan ini peneliti ingin menghaturkan ras 

terima kasih yang tidak terkira kepada berbagai pihak yang telah membantu 

peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain kepada: 

1. Bapak DR. Andreas Lako, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. 

2. Ibu MG. Westri Kekalih, SE. Msi, selaku dosen pembimbing selama 

ini telah membimbing peneliti dengan penuh kesabaran. 

3. Tim reviewer yang telah memberikan masukan yang berarti demi 

perbaikan skripsi ini. 

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik 

Soegijapranata, Semarang. 



 vii

5. Keluargaku, yang selama ini telah memberikan banyak dukungan 

kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

6. Sahabat-sahabat dan teman-temanku, terima kasih atas support nya 

selama ini. 

7. Juga kepada responden penelitian ini yang telah meluangkan 

waktunya untuk diwawancarai. 

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 

membantu hingga tersusunnya skripsi ini. 

Kemudian pada akhir kata, peneliti ingin menyampaikan rasa maaf yang 

sebesar-besarnya apabila masih terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun 

tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang 

membutuhkannya di kemudian hari. 

 

         

      Semarang,   Juli 2010 

        Peneliti,  

 

 

 (Nita Purnama)  

 

 

 

 



 viii

 

 

DAFTAR ISI 

 

Halaman Judul ………………………………………………………………...…. i 

Halaman Motto dan Persembahan .………..………….………………………… ii 

Halaman Persetujuan Skripsi ……...…………………………………………… iii 

Halaman Pengesahan Skripsi ............................................................................... iv 

Halaman Keaslian Skripsi ..................................................................................... v 

Kata Pengantar ……………………...………………………………………….. vi 

Daftar Isi ……………………………......…………………………………….. viii 

Daftar Gambar ….……………………….…………………………..……….… x 

Daftar Tabel ……………………………………………………………..….…. xi 

Abstrak ..…………………...…………...………………………...……......….. xii 

BAB I: PENDAHULUAN ………………..……………………………………. 1 

1.1. Latar Belakang Penelitian ...................................………………………..…. 1 

1.2. Rumusan Masalah ……………………..………...…………….................… 5 

1.3. Tujuan Penelitian ………………………..……………………..................... 5 

1.4. Manfaat Penelitian ………………………..………..……….……................ 6 

1.5. Sistematika Penulisan ……………………..………….…………................. 6 

BAB II: LANDASAN TEORI ………………..…………………………….......8 

2.1. Pengertian Pemasaran......................................................................................8 

2.2. Perilaku Konsumen..........................................................................................9 



 ix

2.3. Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Konsumen ...........................................13 

2.3. Kepercayaan...................................................................................................15 

2.4. Pasar...............................................................................................................16 

2.5.  Analisis Isi (Content Analysis) .....................................................................18 

2.6. Keputusan Pembelian.....................................................................................19 

2.7. Kerangka Pikir……………………………………………………………...20 

2.8. Definisi Operasional………………………………………………………...20 

BAB III: METODE PENELITIAN......................................................................22 

3.1. Lokasi Penelitian ...........................................................................................22 

3.2. Populasi..........................................................................................................22 

3.3. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel......................................................22 

3.4. Jenis dan Sumber Data...................................................................................23 

3.5. Teknik Pengumpulan Data.............................................................................24 

3.6. Teknik Analisis Data  ………………………………………………………24 

BAB IV: HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN..........................................27 

4.1. Gambaran Umum (Profil Responden)...........................................................27 

4.2. Penggunaan Produk Pemutih.........................................................................29 

4.3. Pengetahuan Produk Pemutih  ......................................................................30 

4.4. Makna Produk Pemutih..................................................................................31 

4.5. Penggunaan Produk Pemutih.........................................................................33 

4.6. Jenis Produk Pemutih yang Digunakan .........................................................34 

4.7. Dampak Penggunaan Produk Pemutih...........................................................35 

BAB V: PENUTUP...............................................................................................36 



 x

5.1. Kesimpulan....................................................................................................36 

5.2.Saran................................................................................................................37 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1. Model Perilaku Konsumen...............................................................10 

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran Teoritis……………………………………...20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xi

 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.........................................27 

Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Hobby ....................................28 

Tabel 4.3. Merek Pemutih Wajah.........................................................................29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xii

 

 

ABSTRAK 

 
 Produk pemutih wajah merupakan salah satu jenis produk kosmetika yang 
ditawarkan kepada para konsumennya dengan tujuan untuk mempercerah wajah 
sehingga dapat lebih menarik. Penggunaan produk pemutih wajah yang 
cenderung menjadi gaya hidup ini disebabkan karena dengan menggunakan 
produk pemutih wajah, seseorang dapat saja menjadi percaya diri karena telah 
menggunakan produk pemutih wajah. Pasar harus selalu diperhatikan oleh 
produsen, sebab dengan adanya reaksi pasar yang antusias atau baik terhadap 
sebuah produk pemutih akan mendorong atau meningkatkan jumlah penjualan 
sebuah produk pemutih. Penelitian ini akan melanjutkan penelitian yang 
dilakukan oleh Sari (2007) tetapi memfokuskan kepada kepercayaan pasar pada 
produk pemutih wajah, bukan pada tanggapan audiens pada iklan produk pemutih 
wajah di televisi.  

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, penulis mengangkat 
permasalahan sebagai berikut: ”Bagaimana kepercayaan pasar pada produk 
pemutih?”. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui 
kepercayaan pasar pada produk pemutih. 

Penelitian ini mengambil lokasi di kampus Fakultas Ekonomi Universitas 
Katolik Soegijapranata Semarang. Lokasi ini dipilih dengan dasar pertimbangan 
bahwa peneliti telah melakukan survey awal dan terbukti dari hasil survey awal 
tersebut bahwa para mahasiswi Universitas Katolik Soegijapranata rata-rata 
memakai pemutih wajah, yaitu dari 10 orang mahasiswa, ternyata 7 diantaranya 
menggunakan pemutih wajah. 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua  mahasiswi 
Universitas Katolik Soegijapranata Fakultas Ekonomi yang menggunakan dan 
tidak menggunakan produk pemutih wajah. Maka total sampel yang digunakan 
sebanyak 30 responden yang terdiri dari 15 pemakai dan 15 bukan pemakai, hal 
ini dilakukan karena beberapa pertimbangan yaitu adanya keterbatasan waktu, 
tenaga, dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel terlalu besar. Jenis 
data dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Dalam penelitian ini 
dilakukuan dan menggunakan teknik analisis yang didasarkan pada pemahaman 
secara teoristis mengenai masalah yang dibahas. Sedangkan untuk pengolahan 
dan pembahasan atas data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan 
metode isi (content analysis).  

Berdasarkan pada uraian tersebut diketahui bahwa kesimpulan yang dapat 
diambil pada penelitian ini adalah bahwa kepercayaan pasar pada produk pemutih 
sebagai berikut: (1) Bagi pemakai produk pemutih, pengetahuan tentang produk 
pemutih adalah produk yang membuat membuat kulit wajahnya lebih putih dan 
bersinar. Bagi bukan pemakai mereka juga memiliki pengetahuan yang sama.            
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(2) Bagi pemakai produk pemutih, makna produk pemutih adalah supaya 
pasangan menjadi lebih tertarik lagi kepada mereka dan supaya menambah rasa 
percaya diri. Sedangkan bagi bukan pemakai, makna kulit pemutih bagi mereka 
adalah tidak mencerminkan kulit aslinya jadi mereka lebih suka yang alami.                   
(3) Bagi pemakai produk pemutih, alasan mereka menggunakannya adalah untuk 
menarik perhatian pacarnya dan karena tuntutan profesi. Bagi bukan pemakai, 
alasannya adalah karena memang kulitnya  sudah putih dan tidak cocok dengan 
produk semacam ini. (4) Jenis produk pemutih yang digunakan adalah krim dan 
mereka sudah menggunakannya antara 6 bulan – 1 tahun, antara 3 bulan setelah 
digunakan sudah tampak khasiat atau manfaat digunakannya produk pemutih. 

Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain 
adalah sebagai berikut: (1) Bagi perusahaan produsen pemutih wajah, dapat 
meningkatkan kepercayaan pasar dengan iklan yang semakin gencar dan menarik 
untuk menarik konsumennya. Sedangkan untuk konsumen yang memiliki kulit 
sensitif dapat dilakukan riset lebih lanjut sehingga mereka juga dapat 
menggunakna produk ini yang lebih aman. (2) Pada penelitian serupa di masa 
mendatang dapat dilakukan variasi untuk topik ini, misalnya melakukan analisis 
isi (content analysis) untuk berbagai merek produk pemutih wajah. 
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