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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh
promosi produk terhadap minat beli dan kualitas produk terhadap minat beli.
Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah
non-probability sampling dengan prosedur purposive sampling. Adapun hasil
dari penelitian ini adalah variabel promosi produk berpengaruh secara
signifikan terhadap variabel Minat beli. Variabel kualitas produk berpengaruh
secara signifikan terhadap variabel Minat beli.
Kata Kunci: Promosi Produk, Kualitas Produk, Minat Beli

ABSTRACT:
The purpose of this research is to know whether or not the influence of product
promotion interest to buy and the quality of products to buy. Interest methods
used in the sample collection on this research is non-probability sampling with
purposive. sampling proceduresAs for the result of this research is variable
product promotion influential significantly on variables interest buy.Variable
product quality had an impact significantly on variables interest buy.
Keyword : Product Promotion, Product Quality, and Buying Interest
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PENDAHULUAN
Perkembangan internet di Indonesia sangat pesat. Masyarakat yang mulai
terbuka atas internet, kini menjadikan internet sebagai kebutuhan sehari-harinya.
Hal ini dibuktikan dengan terus berkembangnya teknologi informasi yang ada di
masyarakat. Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis hasil
survei tentang penetrasi dan perilaku pengguna internet Indonesia pada 2017.
Sekretaris Jenderal APJII, Henri Kasyfi Soemartono mengatakan ada
peningkatan jumlah pengguna internet Indonesia menjadi 143,26 juta pada 2017.
Sebagai catatan, data populasi penduduk Indonesia tercatat berjumlah 262 juta
orang.
Internet merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat
Indonesia saat ini. Kebutuhan akan informasi dan pengetahuan yang dapat
diperoleh dari internet merupakan salah satu kebutuhan sehari hari. Selain
sebagai sarana media sosial, internet memiliki fungsi yang penting untuk
mendapatkan informasi- informasi yang dibutuhkan dengan cara yang mudah.
Beberapa situs internet dan media sosial saat ini sudah bisa digunakan dengan
berbagai tujuan, mulai dari tempat menyimpan data pribadi hingga sebagai
‘sumber’ untuk menghasilkan uang, dimana hal tersebut bisa diwujudkan dari
beberapa konten yang ada didalam akun media sosial dan salah satunya adalah
akun Youtube. Saat ini menjadi salah satu media social yang banyak digemari
oleh masyarakat, khususnya kaum muda. Youtube merupakan situs web berbagi
video yang didirikan pada Februari 2005 oleh tiga orang bekas karyawan PayPal
yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Situs ini memungkinkan
penggunanya mengunggah, menonton, dan berbagi video secara gratis.
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Berbagai konten yangd ibagikan ke youtube, terdapat beberapa konten
paling disukai wanita adalah konten konten kecantikan untuk memperoleh
informasi seputar kecantikan. Beberapa pihak mengatakan bahwa kecantikan itu
relatif bagi setiap orang. Zaman modern telah memperluas arti cantik menurut
kaum perempuan didunia masa kini. Ditambah dengan kehadiran media sosial,
yang menjadi jendela inspirasi trend dari beragam budaya dan komunitas global,
membuat standar kecantikan menjadi berubah, dengan mencari informasi di
media sosial atau Youtube wanita bisa cantik dengan cara yang mudah dan
murah. Seperti menonton melihat tutorial dan review dari Beauty Vlogger untuk
mencari referensi make up dan cara berdandan yang baik dan benar. Beauty
Vlogger adalah seseorang yang membuat serta mengunggah video tentang
kecantikan pada akun Youtube, sehingga dapat disimpulkan bahwa Beauty
Vlogger merupakan seseorang atau kelompok yang membuat vlog bertujuan
untuk merekomedasikan dan mengulas tentang kecantikan serta produk yang
digunakan.penelitian ini dilakukan unruk mengetahui viewer beauty vlogger pada
chanel youtube dapat mempengaruhi minat beli produk.

TINJAUAN PUSTAKA
Promosi Produk
Menurut Lupioadi dan A. Hamdani (2006) “Promosi merupakan salah satu
variable dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh
perusahaan dalam memasarkan produk dan jasa, kegiatan promosi bukan saja
berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen,
melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan
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pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan kegiatan pembelian atau
penggunaan jasa sesuai dengan keingian dan kebutuhannya”.
Deliyanti Oentoro (2012) Minat Beli Konsumen adalah inisiatif responden
dalam pengambilan keputusan untuk membeli sebuah produk. Keputusan
pembelian ini sangat jelas dipengarui oleh rangsangan pemasaran yang terdiri dari
variabel marketing mix yaitu produk, harga, tempat, promosi sebagai komponen
utama dalam pemasaran. Kotler (Saladin, 2014) menjelaskan mengenai bauran
promosi ialah terdiri sebagai berikut:
1. Periklanan (advertising)
2. Promosi penjualan (sales promotion)
3. Hubungan masyarakat dan publisitas (public relation dan publicity)
4. Penjualan persoanal (personalselling)
5. Pemasaran langsung (Directmarketing)

Kualitas Produk
Kotler dan Armstrong (2012), mendefinisikan Kualitas Produk adalah
“the ability of a product to perform its functions, it includes the product’s overall
durability, reliability, precision, ease of operation and repair, and other valued
attributes” yang artinya adalah kemampuan sebuah produk dalam menunjukan
fungsinya, termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan
pengoperasian dan reparasi produk juga atribut produk lainnya. Menurut
Shaharudin et al., (2011) adanya indikator kualitas produk seperti Performance
(kinerja), Features (fitur), Conformance (kesesuaian), Reliability (kehandalan),
Durability (daya tahan), Serviceability (kemudahan perbaikan), Aesthetics
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(estetika), Perceived Quality (kesan kualitas) berikut adalah penjabaran masingmasing indikator tersebut:
1. Performance (kinerja).
2. Features (fitur)
3. Conformance (kesesuaian)
4. Reliability (kehandalan)
5. Durability (daya tahan)
6. Serviceability (kemudahan perbaikan)
7. Aesthetics(estetika)
8.

Perceived Quality (kesan kualitas)

Minat Beli
Menurut Keller(1998) Minat beli diperoleh dari suatu proses belajar dan
proses pemikiran yang membentuk suatu persepsi. Minat beli ini menciptakan
suatu motivasi yang terus terekam dalam benaknya dan menjadi suatu keinginan
yang sangat kuat yang pada akhirnya ketika seorang konsumen harus memenuhi
kebutuhannya akan mengaktualisasikan. Kotler (2005) Minat konsumen adalah
seberapa besar kemungkinan konsumen membeli suatu merek atau seberapa besar
kemungkinan konsumen untuk berpindah dari satu merek ke merek lainnya.
Beberapa faktor yang membentuk minat beli konsumen:
1. Sikap orang lain,
2.

Faktor situasi yang tidak terantisipasi,
Menurut Kotler dan Keller (2008) Minat konsumen merupakan perilaku

konsumen dimana konsumen mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih
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menggunakan

dan

mengkomunikasikan atau bahkan menginginkan suatu produk. Sependapat
dengan ini Ferdinand (2002) minat beli dapat diidentifikasi melalui indikatorindikator sebagai berikut:
1. Minat transaksional,
2. Minat refrensial,
3. Minat preferensial,
4. Minta eksploratif,

METODE PENELITIAN
Penelitian yang berjudul “Analisa Pengaruh Promosi Produk dan Kualitas
Produk Terhadap Minat Beli (Studi Kasus pada Media YouTube oleh Beauty
Vlogger)dilakukan dengan menggunakan rancangan penelitian kuantitatif.
Menurut Sugiyono (2009), metode penelitian kuantitatif adalah suatu metode
penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti
pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya
dilakukan secara random, teknik pengumpulan data menggunakan instrumen
penelitian, serta analisis data yang bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan
untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM
(Structural Equation Model)
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HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Analisis SEM menjelaskan analisis faktor konfirmatori hubungan antar
setiap variabel penelitian, yang dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 1. hubungan antar variable penelitian
Sumber : Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil analisis SEM menunjukan pengujian hubungan antara
variabel promosi produk (X1) terhadap variabel Minat beli (Y1) menghasilkan P
value sebesar 0.100 standar probabilitas 0.10, dapat disimpulkan bahwa Promosi
produk yang di review oleh Beauty Vlogger berpengaruh pada minat beli
subscriber di Surabaya. pengujian hubungan antara variabel kualitas produk (X2)
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terhadap variabel Minat beli (Y1) menghasilkan P value sebesar 0.32 standar
probabilitas 0.10, maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas produk yang di review
oleh Beauty Vlogger berpengaruh pada minat beli subscriber di Surabaya.
Tabel 1. Standardized Analisis SEM

Sumber : Olahan Peneliti

KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan atas hasil analisa dan hasil uji hipotesis penelitian yang telah
diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan.
a. Variabel promosi produk berpengaruh secara signifikan terhadap
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variabel Minat beli. Hal ini menunjukkan bahwa dengan videovideo promosi produk yang di unggah pada akun youtube para
Beauty Vlogger sukses mempengaruhi minat beli subscriber di
Surabaya.
b. Variabel kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel Minat beli.Hal ini menunjukkan bahwa dengan videovidio yang diunggah pada akun youtube para Beauty Vlogger
dengan menjelaskan dengan rinci atau review yang di lakukan
Beauty Vlogger sukses mempengaruhi minat beli subscriber di
Surabaya.

2. Saran
Bedasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan pada penelitian“Analisa
Pengaruh Promosi Produk dan Kualitas Produk Terhadap Minat Beli (Studi Kasus
pada Media YouTube oleh Beauty Vlogger), adapun saran yang dapat diberikan
peneliti dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut:
a. Diharapkan

agar

Beauty

Vlogger

dapat

dengan

lebih

baik

lagi

mempromosikan produk yang akan direview demi meningkatkan minat beli
subscriber, seperti mempromosikan produk pada akun social media miliknya
selain youtube agar subscriber semakin tertarik dan dapat mempengaruhi
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minat beli subscriber lebih jauh karen informasi yang di dapat akan lebih
banyak pula.
b. Diharapkaan agar Beauty Vlogger dapat dengan lebih baik lagi membuat
vidio- vidio promosi produk dalam akun YouTube miliknya agar subscriber
semakin tertarik pada produk yang di promosikan oleh Beauty Vlogger.
c. Berdasarkan hasil kuisioner, sebagian besar responden memilih subscribe
Tasya Farasya, ini menjadi peluang besar perusahaan untuk dapat bekerja
sama demi meningkatkan penjualan melalui promosi dan review yang di
lakukan oleh Tasya Farasya.
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