
BAB II   

KAJIAN PUSTAKA/LANDASAN TEORI 

 

A.  Kajian Pustaka 

 Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan tentang objek penelitian yang 

dilakukan penyusun yaitu kosmetik halal. 

1. Jurnal yang ditulis oleh Azreen (2014) dengan judul “Factors Influencing Attitude Towards 

Halal Cosmetic Among  Young Adult Urban Muslim Women : A Focus Group Ananlysis” 

hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam memahami faktor yang 

mempengaruhi pada komunitas perempuan muda muslim di lembah klang, perbedaannya 

ialah perhatian kesiapan mereka menggunakan produk kosmetik halal. Pendekatan yang 

dilakukan membantu peneliti untuk mengevaluasi masing-masing grup kandidat untuk 

mengungkapkan secara jujur dan terbuka saat para kandidat grup tersebut ditanya 

mengenai implikasi pada temuan yang menunjukkan tentang studi kesadaran penggunaan 

kosmetik halal sangat rendah dan bukan menjadi prioritas. Jika dibandingkan dengan 

penelitian yang saat ini dilakukan, maka terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan. 

Persamaaan ada objek penelitian yaitu mengenai kosmetik halal. Sedangkan perbedaannya 

ada pada fokus penelitian yaitu pengaruh media sosial yang mempengaruhi keputusan 

pembelian.  

2. Jurnal yang ditulis oleh Adiba (2018) dengan judul “Pengaruh Halal Knowledge, Islamic 

Religiosty, dan Attitude terhadap Behaviour Konsumen Muslim Generasi Y pengguna 

Kosmetik Halal di Surabaya” hasil penelitian menunjukkan Responden dalam penelitian 

ini yang merupakan generasi Y (yaitu milenial yang lahir pada tahun 1977-1995) di kota 

Surabaya tidak mempertimbangkan aspek kehalalan terhadap kosmetik yang dibeli. Jika 

dibandingkan dengan penelitian yang saat ini dilakukan, maka terdapat sejumlah 

persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian yaitu varibel yang digunakan dalam 

penelitian ini variabel terikat yaitu kosmetik. Sedangkan perbedaannya ada pada variabel 

bebas yang mana peneliti menggunakan tiga variabel.  

3. Jurnal yang ditulis Yulfan (2009) dengan judul “Pengaruh Komunikasi Sosial Media 

Terhadap Persepsi Konsumen pada Produk Kosmetik Halal” hasil penelitian menunjukkan 



komunikasi media sosial memberi pengaruh terhadap persepsi merek keselurah. Konten 

media sosial baik buatan perusahaan maupun dari konsumen akan mempengaruhi persepsi 

konsumen terhadap ekuitas merek. Selain daripada itu konten media sosial dapat 

menciptakan sebuah respon yang dapat membantu dalam menyebarkan promosi ke publik 

yang lebih besar. Jika dibandingkan dengan penelitian saat ini terdapat persamaan dan 

perbedaan. Persamaan ada pada fokus penelitian yaitu keputusan memilih produk kosmetik 

halal. Sedangkan perbedaannya ada pada variabel bebas yang ada pada penyusun.  

4. Jurnal yang ditulis oleh Anissa (2013) mengukur teori perilaku perencanaan terhadap niat 

kepatuhan dalam membayar zakat. Hasil penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa 

variabel sikap tidak berpengaruh terhadap niat berprilaku patuh membayar zakat 

penghasilan, sedangkan norma subjektif dan control perilaku yang dirasakan memiliki 

pengaruh terhadap niat berprilaku patuh. Penelitian tersebut juga memberikan hasil bahwa 

niat secara signifikan mempengaruhi perilaku patuh membayar zakat pengahasilan.  

5. Jurnal yang ditulis Endah (2014) dengan judul “Perilaku Pembelian Kosmetik berlabel 

Halal oleh Konsumen Indonesia” hasil penelitian responden yang diteliti pada penelitian 

usianya berkisar 15-20 tahun dengan dibagi beberapa komposisi 90,73% Islam, 2,93% 

Katolik, 5,36% Protestan dan 0,98% hindu. Pemilihan responden yang tidak beragama 

Islam bertujuan untuk melihat faktor yang bersifat umum, dengan arti tidak melihat aspek 

religiusitas seseorang.  Terdapat 151 orang responden (74%) pernah membeli kosmetik 

halal. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden sudah cukup memiliki pengetahuan 

yang baik mengenai kosmetik halal berdasarkan pengalaman. Sumber utama responden 

mendapatkan informasi mengenai kosmetik halal adalah dari iklan (58%) dan teman (25%). 

Hal tersebut berarti iklan masih menjadi media promosi yang efektif untuk memasarka 

produk kosmetik halal. Jika dibandingkan dengan penelitian saat ini maka terdapat 

perbedaan dan persamaan. Persamaannya terdapat pada fokus penelitian yaitu mengenai 

produk kosmetik serta pengukuran sikap menggunakan theory planned of behaviour. 

Sedangkan perbedaan yaitu pada studi yang dilakukan oleh peneliti dengan penyusun.  

6. Jurnal yang ditulis Indika (2016) dengan judul “Eksplorasi Sikap Konsumen Terhadap 

Kosmetik Halal (studi kasus : Wardah)” hasil penelitian sikap yang paling berpengaruh 

terhadap prosuk kosmetik Wardah ialah dimensi Kognitif. Hal ini disebabkan mayoritas 

konsumen melakukan pembelian produk diawali dengan pengetahuan konsumen yang 



didapatkan dari lingkungan sekitarnya. Label halal menjadi sub dimensi pertama yang 

paling berpengaruh terhadap sikap konsumen dalam memilih produk kosmetik Wardah. 

Sub dimensi lain yang berpengaruh pada pemilihan produk wardah terdapat empat dimensi 

diantaranya kualitas produk, fitur produk, merek, dan pengemasan produk. Jika 

dibandingkan dengan penelitian saat ini maka terdapat perbedaan dan persamaan. 

Persamaannya yaitu pada fokus penelitian mengenai produk kosmetik. Sedangkan 

perbedaannya yaitu penyusun tidak mengklasifikasn merek prdouk kosmetik halal secara 

spesifik.  

7. Jurnal yang ditulis Gina (2014) dengan judul “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Tentang 

Pesan Halal terhadap Tingkat Kepercayaan pada Produk Kosmetik” hasil penelitian 

sebanyak 94,4% respondem memiliki pengetahuan tentang pesan label halal yang tinggi. 

Jawaban responden pada masing-masing indikator pada tingkat kepercayaan, menunjukkan 

mayoritas jawaban responden adalah setuju dan ragu-ragu dan sebagian besar responden 

sebanyak 73% memiliki tingkat kepercayaan sedang. Jika dibandingkan dengan penelitian 

ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan pada penelitian ini yaitu fokus terhadap 

kehalalan yang menjadi fokus penelitian. Sedangkan perbedaan yaitu pada variabel yang 

digunakan oleh peniliti.  

8. Jurnal yang ditulis Ghazali dkk dengan judul “Health and Cosmetics: Investigating 

Consumers’ Values for Buying Organic Personal Care Products” hasil temuan dari studi 

ini membuat kontribusi teoritis yang mengidentifikasi mengenai tipe nilai yang dirasakan 

konsumen pada produk perawatan berdasarkan pengalaman yang dirasakan, seperti nilai 

hedonis, nilai kesehatan, nilai keselamatan, dan nilai lingkungan yang memiliki efek positif 

pada sikap konsumen untuk membeli kali kedua produk perawatan. Jika dibandingkan 

dengan penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan. Persamaannya ialah 

pengembangan teori yang digunakan yaitu toeri perilaku perencanaan / TPB theory 

planned of behaviour. Sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus penelitian. Pada 

penelitian ini berfokus pada re purchasing yaitu sikap konsumen dan alasannya untuk 

melakukan pembelian kali kedua.  

Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu  



NO Pengarang/Judul Persamaan Perbedaan  

1 Azreen Jihan bt Che Mohd 

Hashim, Rosidah 

Musa(2014)/Factors 

Influencing Attitude 

Towards Halal Cosmetics 

Among Young Adult Urban 

Muslim Women: A focus 

Group Analysis 

Object penilitian 

berfokus pada 

kosmetik halal. 

Studi kasus pada 

mahasiswa PTIS 

yogyakarta. 

2 Elfira Maya Adiba, Dewi 

Ayu Wulandari (2018)/ 

Pengaruh Halal Knowledge, 

Islamic Religiosity, dan 

Attitude terhadap Behaviour 

konsumen Muslim Generasi 

Y Pengguna Kosmetik Halal 

di Surabaya 

Variabel terikat 

yaitu kosmetik 

a. Subjek 

penelitian 

yaitu generasi 

Y  

b. Variabel 

bebas , terdiri 

dari tiga 

variabel yang 

digunakan. 

3 Yulfan A. Nurohman, Rina 

Sari Qurniawati (2009)/ 

Pengaruh Komunikasi Sosial 

Media Terhadap Persepsi 

Konsumen Pada Produk 

Kosmetik Halal 

Fokus penelitian 

berfokus pada sikap 

penerimaan 

konsumen terhadap 

produk kosmeik 

halal 

Objek penelitian 

pada ekuitas merek 

4 Anissa Sepryana Nissa 

(2013) / Pengaruh Sikap, 

Norma Subjektif, dan 

Kontrol Perilaku yang 

dirasakan terhadap Niat, 

Penelitian yang 

dilakukan 

mengembangkan 

model teori 

Fokus penelitian 

kepatuhan membayar 

zakat 



serta Pengaruh Niat terhadap 

kepatuhan membayar zakat 

penghasilan 

 

perilaku 

perencanaan 

5.  Nur Hadiati Endah / Perilaku 

Pembelian Kosmetik 

Berlabel Halal Oleh 

Konsumen Indonesia (2014) 

a. Fokus 

penelitian 

mengenai 

produk 

kosmetik 

halal  

b. Pengkuran 

sikap 

menggunak

an 

pengemban

gan teori 

perencanaa

n perilaku  

Studi kasus yang 

dilakukan 

mencakup lebih 

luas.  

6.  Deru R Indika, Safira 

Lainufar/ Eksplorasi Sikap 

Konsumen Terhadap 

Kosmetik Halal (Studi 

Kasus: Wardah) (2016) 

Fokus penelitian 

mengenai produk 

kosmetik 

Studi kasus pada 

pengklasfikasian 

merek produk 

7. Gina Astrila, Agus Putranto/ 

Pengaruh Tingkat 

Pengetahuan Tentang Pesan 

Halal Terhadap Tingkat 

Kepercayaan Pada Produk 

Kosmetik (2014) 

Fokus penelitian 

pada produk 

kosmetik. 

 

Subjek penelitian  

berfokus pada 

pengetahuan pesan 

halal 



8.  Ezlika Ghazali, Pat Chen 

Soon, Dilip S.Mutum, Bang 

Nguyen/ Health and 

Cosmetics: Investigating 

Consumers’ Values for 

buying organic personal 

care product (2017) 

Pengembangan 

teori TPB  

Fokus penelitian 

pada re purchasing 

tentang sikap 

konsumen terhadap 

pembelian suatu 

produk  

  Sumber: Peneliti 



Dari tabel 2.1 diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang bersifat 

komparasi dengan penelitian sebelumnya. Fokus komparasi yang dilakukan pada penelitian ini 

yaitu terdapat pada teori yang mengemukakan theory of planned behaviour untuk mengukur 

keputusan konsumen dalam memilih produk kosmetik halal. Perbedaan yang lain yaitu pada studi 

kasus yang diteliti. Pada penelitian ini studi kasus menggunakan sampel yang lebih sederhana 

dengan memilih responden mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif perguruan tinggi 

agama islam swasta di yogyakarta. Penelitian ini mengukur tiga determinan dari theory of planned 

behaviour  tiga determinan tersebut yaitu Sikap Perilaku (attitude), Norma Subjektif (subjective 

norm), dan Kontrol Perilaku yang dirasakan (Perceived Behavior Control).  

B.   Landasan Teori 

1. Kosmetik  

Menurut surat keputusan kepala Badan POM RI tentang kosmetik, yang dimaksud 

kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksud adalah bahan atau sediaan yang 

dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, 

bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi atau mukosa muut terutama membersihkan, 

mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau 

memelihara tubuh pada kondisi baik. Kosmetik berasal dari bahasa Yunani “kosmetikos” yang 

berarti menghias atau mengatur. Sejak abad 19 kosmetik berfungsi sebagai alat kecantikan. 

Kosmetik mengalami perkembangan pesat pada abad 20 dan banyak dilakukan produksi masal 

serta menjadi bagian dari dunia usaha kecantikan. Modern ini selain untuk mempercantik 

pengguna, kosmetik berfungsi untuk menjaga kesehatan. Fungsi kesehatan pada kosmetik 

bukan sebagai obat, tetapi sebagai alat pendukung menjaga kesehatan seperti mencegah dari 

munculnya jerawat, menjaga keseimbangan warna kulit. Lain daripada itu tujuan utama 

penggunaan kosmetik saat ini yaitu meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan daya tarik 

yang dimiliki melalui penggunaan make up, melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan 

sinar ultraviolet. Kosmetik digolongan menjadi beberapa golongan. Menurut Keputusan 

Deputi Bidang Pengawasan Obat, kosmetik dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu Kosmetik 

golongan I yang menurut penggunaannya digunakan untuk bayi, digunakan disekitar mata, 

rongga mulut dan mukosa. Sedangkan Kosmetik Golongan II adalah kosmetik yang tidak 

termasuk golongan I. Penandaan   kosmetik harus memenuhi persyaratan  umum, yaitu etiket 



wadah atau pembungkus harus mencantumkan penandaan berisi informasi yang lengkap, 

objektif dan tidak menyesatkan, seuai dengan data pendaftaran yang telah disetujui, jelas dan 

mudah terbaca.  

Bahan-bahan yang terkandung dalam kosmetik diantaranya adalah air, lemak, alkohol. 

Lemak memilki manfaat untuk menjaga kelembaban dan elastisitas kulit. Kandungan lemak 

juga memilki fungsi untuk membantu menghilangkan sisa make-up yang menempel. Lemak 

yang digunakan dapat berasal dari lemak hewani maupun nabati tertentu yang memilki 

kandungan vitamin, hormone, dan lesitin yang bermanfaat untuk kulit.   

Air memilki kandungan dengan daya serap yang lebih rendah dibandingkan dengan dan 

bahan-bahan yang terkandung dalam lemak. Air banyak digunakan dalam produk pembersih 

karena mudah digunakan untuk membersihkan kotoran yang larut dalam air. Akan tetapi 

kemampuan air untuk memberishkan kotoran sehingga digunakan campuran seperti alkohol 

dengan kadar penggunaan 20%-40%. Tujuan dari penggunaan alcohol tersebut adalah 

mengurangi ketegangan kulit, membersihkan kotoran yang memilki kandungan lemak 

(Kosmetologi,1998).   

2. Halal  

Halal berasal dari bahasa arab yang berarti melepaskan dan tidak terikat, secara bahasa 

halal dapat diartikan sebagai sesuatu yang boleh dilakukan karena tidak terdapat suatu hal yang 

melarang. Pada dasarnya seluruh yang diciptakan Allah di dunia ini hukumnya halal dan 

mubah sampai adanya nash atau hukum yang melarang. Halal sering disebutkan di dalam al-

qur’an dan hadist, salah satu ayat yang membahas tentang kehalalan terdapat dalam surah al-

Baqarah ayat 168 yang artinya adalah : 

“Hai sekalian manusia ! makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi 

dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan 

adalah musuh nyata bagimu”  

 

Halal  berarti  membebaskan, melepaskan, memecahkan, dan membolehkan. Dalam kaitan 

dengan hokum syara’ ia memiliki dua pengertian Idhotul, (1995). Pengertian pertama 

menunjukkan bahwa kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa 

saja untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk di dalamnya  makanan, minuman, obat-obatan. 

Pengertian kedua berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan 

mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan nash.   



Di Indonesia kehalalan suatu produk yang berhubungan langsung dengan manusia diatur 

dalam Keputusan Menteri Agama (KEPMENAG) RI No 518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan 

dan Penetapan Pangan Halal, bahwa bahan yang digunakan tidak mengandung bahan haram 

serta pengolohannya tidak melanggar syariat Islam. Termasuk kosmetik yang digunakan harus  

dipastikan kehalalannya karena berhubungan dengan hal yang suci dan najis. Kosmetik 

dianggap haram apabila pembuatannya mengandung bahan haram dan turunannya.  

Adapun bahan-bahan yang biasa digunakan dalam pembuatan kosmetik diantaranya adalah 

:  

 

a. Kolagen merupakan bahan pembuatan kosmetik yang berasal dari bagian tubuh 

hewan. Kolagen memiliki kandungan yang baik untuk menjaga keremajaan kulit 

sehingga dapat digunakan pada produk anti penuaan dini. 

 

b. Gliserin, merupakan senyama kimia yang dihasilkan dari proses hidrolisis lemak 

hewan ataupun tumbuhan yang berfungsi untuk menjaga kelembaban pada kulit, 

sehingga penggunaannya banyak ditemukan pada kandungan hand and cream lotion, 

sunblock, masker. Pembuatan gliserin yang berasal dari hewan tentu harus 

diperhatikan kehalalannya.  

c. Keratin, selain menggunakan bahan yang berasal dari hewan keratin juga dibuat 

dengan bahan yang menggunakan bagian tubuh manusia yaitu rambut manusia. 

Keratin digunakan untuk membuat pewarna rambut.  

d. Plasenta juga dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat kosmetik. Plasenta 

dapat berasal dari ari-ari hewan ataupun manusia. Penggunaan plasenta manusia 

sebagai salah satu bahan dalam pembuatan produk kosmetik dapat digolongkan 

tindakan kanibalisme yang jelas dilarang oleh syariat Islam.  

3. TPB Theory of Planned Behaviour (Teori Perilaku Perencanaan) 

Theory Reasoned Action (TRA) pertama kali dicetuskan oleh Ajzen   pada tahun 1980 

(Jogiyanto, 2007). Teori ini  disusun menggunakan asumsi dasar bahwa   manusia  berprilaku 

dengan  cara  yang sadar dan mempertimbangkan  segala informasi yang tersedia. Dalam TRA 

, Ajzen (1980) menyatakan  bahwa  seseorang dapat melakukan  atau tidak melakukan suatu 

perilaku tertentu dipengaruhi oleh  dua penentu dasar, yang pertama berhubungan dengan sikap 



(attitude towards behaviour) dan yang lain berhubungan dengan pengaruh sosial yaitu norma 

subjektif (subjective  norm)  

Teori of Planned Behaviour (TPB) merupakan pengembanggan dari TRA Ajzen (1988) 

menambahkan konstruk yang belum  ada dalam TRA, yaitu control perilaku  yang dipersepsi 

(perceived behavioural control). Konstruk tersebut ditambahkan dalam upaya memahami 

keterbatasan yang dimiliki individu dalam rangka melakukan perilaku tertentu (Chau & Hu 

2002). Dengan kata lain dari pembaharuan tersebut bermaksud dilakukan atau tidak 

dilakukannya suatu perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap dan norma subjektif saja, 

melainkan persepsi individu terhadap control  yang dapat dilakukan yang bersumber pada 

keyakinan terhadap control tersebut (control belief).  

Menurut Theory of Planned Behaviour, seseorang dapat bertindak berdasarkan intensi atau 

niatnya jika ia memiliki  control terhadap perilakunya (Ajzen, 2002).  Teori ini  tidak hanya 

menekankan  pada rasionalitas  dari tingkah laku manusia,  tetapi juga pada  keyakinan bahwa 

target tingkah laku berada dibawah control kesadaran   individu tersebut atau suatu tingkah laku 

tidak hanya bergantung pada intensi seseorang, melainkan juga pada faktor lain yang tidak ada 

dibawah kontrol dari individu, misalnya ketersediaan sumber dan kesempatan untuk menampilkan 

tingkah laku tersebut (Ajzen, 2005). Dari sini lah Ajzen memperluas teorinya dengan menekankan 

peranan dari kamuan yang kemudian disebut sebagai Perceived Behavioral Control (Vaughan & 

Hogg, 2005). 

Terdapat kunci konsep dan dimensi dalam memahami tiga determinan diatas yaitu 

1. Perilaku kontrol yang dirasakan (Perceived Behavioural Control) 

Fungsi yang didasarkan oleh keyakinan yang disebut control belief. Control belief  

adalah keyakinan individu mengenai faktor pendukung atau penghambat untuk 

melakukan suatu perilaku. Keyakinan tentang faktor pendukung dan penghambat 

untuk melakukan suatu perilaku didasarkan pada pengalaman terdahulu individu 

serta informasi yang dimiliki individu tentang suatu perilaku yang diperoleh 

dengan melakukan observasi mengenai pengetahuan yang dimiliki diri sendiri 

maupun orang lain.  

2. Norma Subyektif (Subjective norm)  

Fungsi yang didasarkan oleh keyakinan yang disebut sebagai normative belief. 

Keyakinan normative adalah keyakinan mengenai kesetujuan atau ketidaksetujuan 



seseorang atau sekelompok orang yang penting bagi individu  terhadap suatu 

perilaku (salient referent belief). Dalam hal ini termasuk rujukan sosial yang 

berasal dari orang tua, pasangan pernikahan, sahabat, rekan keja, dan rujukan atau 

refernsi lain yang dianggap penting dan berhubungan dengan suatu perilaku.  

3. Sikap (Attitude toward behaviour) 

Fungsi yang didasarkan oleh keyakinan dari seorang individu mengenai 

konseksuensi positif atau negative yang akan diperoleh dari melakukan suatu 

perilaku yang disebut behavioural belief. Dalam planned behaviour theory, sikap 

(attitude) didefinisikan sebagai derajat penilaian positif atau negative individu 

terhadap suatu perilaku. Sikap (attitude) ditentukan oleh kombinasi keyakinan 

antara keyakinan individu mengenai konseksuensi positif dan atau negatif dari 

melakukan suatu perilaku (behavioural belief) dengan penilain subjektif individu 

terhadap setiap konsekuensi yang akan dihasilkan dalam melakukan sebuah 

perilaku.  

4. Niat (Intention)  

Niat diartikan sebagai maksud atau tujuan. Niat juga didefiniskan sebagai suatu 

kecenderungan perilaku yang dilakukan dengan sengaja dan bukan tanpa tujuan. 

Ajzen (2005) menjelaskan dalam planned behaviour theory dijelaskan bahwa niat 

melakukan suatu perilaku adalah indikasi kecenderungan individu untuk 

melakukan suatu perilaku. Niat untuk melakukan suatu perilaku dapat diukur oleh 

tiga prediktor  utama yaitu tiga kompenen diatas attitude toward behaviour, 

subjective norm, dan perceived behavioural control.  

4. Perilaku konsumen  

Perilaku konsumen merupakan studi tentang proses pengambilan keputusan pada individu, 

kelompok atau organisasi maupun masyrakat luas untuk menggunakan atau tidak terhadap 

suatu produk (barang, jasa dan ide). Proses pengambilan keputusan menjelaskan interaksi 

dinamis antara unsur-unsur (elemen) kognitif, efektif dan konatif atau psikomotorik; yakni 

dengan pendenkatan satu arah (linier) maupun penatapan timbal balik (reciprocal 

deterministic) (Rini, Shinta, 2012). Para ahli berpendapat mengenai definisi perilaku 

konsumen, sebagai berikut ; Gerald Zaldman dan Melanie Wallendorf (1979:6) menjelaskan 

perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan 



individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau 

lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber 

lainnya. David L. London Dan Albert J. Della Bitta (1984:6) mengemukakan bahwa perilaku 

konsumen dapat di definisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu 

secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau 

dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. James F. Engel (1968:8) berpendapat bahwa 

perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung 

terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis termasuk 

proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. 

Schiffman dan Kanuk (1994:7) mendefinisikan sebagai berikut; perilaku yang diperlihatkan 

konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan , mengevaluasi dan menghabiskan produk 

jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka.  

Menurut Solomon (2007), tingkatan unit analisis perilaku konsumen terdiri atas 5 tipe yaitu 

(1) konsumen di pasar (2) konsumen sebagai individu yang terdiri dari persepsi, pembelajaran 

dan memory, nilai dan motivasi, kepribadian dan gaya hidup, sikap, perubahan sikap dan 

komunikasi interiaktif (3) konsumen sebagai pengambil keputusan terdiri dari pendapatan dan 

kelas sosial, Etnik, Rasial, dan Kebudayaan agama, serta Age subcultures (5) Konsumen dan 

budaya yang terdiri dari Cultural Influences dalam perilaku konsumen, the Creation and 

Diffusion of Consumer Culture.  Anwar Mangkunegara (2002), menggambarkan mengenai 

beberapa model perilaku konsumen dari berbagai ahli, yang dapat diartikan sebagai kerangka 

kerja atau alur yang mewakili apa yang diinginkan konsumen dalam mengambil keputusan 

membeli. Model perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai skema yang disederhanakan 

untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas konsumen. Fungsi dari model perilaku konsumen 

adalah : 

a. Deskriptif, yaitu fungsi yang berhubungan dengan pendalaman mengenai langkah-

langkah yang diambil konsumen dalam memutuskan suatu peneltian membeli. 

b. Prediksi, yaitu meramalkan kejadian-kejadian dari aktivitas konsumen pada waktu 

yang akan dating. 

c. Explanation, yaitu mempelajri sebab-sebab dari beberapa aktivitas pembelian. 

d. Pengendalian, yaitu mempengaruhi dan mengendalikan aktifitas-aktifitas 

konsumen pada masa yang akan datang.  



 Menurut Peter dan Olson, dalam kompenen kognisi konsumen menjelaskan tentang 

komponen kognitif konsumen  yaitu terdiri dari keyakinan/kepercayaan, arti terhadap produk 

dan pengetahuan konsumen tentang produk. Keyakinan dan pengetahuan tentang produk ini 

berbeda antara satu konsumen dengan konsumen yang lain. Kognisi mengacu pada proses 

mental dan struktur pengetahuan yang dilibatkan dalam tanggapan seseorang terhadap 

lingkungannya. Misalnya, termasuk di dalamnya adalah pengetahuan yang didapat orang dari 

pengalamannya dan yang tertanam dalam ingatan mereka. Termasuk juga di dalamnya proses 

psikologi yang terkait dengan pemberian perhatian dan pemahan terhadap aspek-aspek 

lingkungan, mengingat kejadian masa lalu, pembentukan evaluasi, dan pembuatan keputusan 

pembelian. Sementara berbagai aspek kognisi adalah proses berpikir sadar, dimana proses 

kognisi dilakukan secara tak sadar dan otomatis.  

Kognisi biasanya melibatkan pikiran, ditandai dengan pemilihan atau seleksi dari informasi 

kualitas, kuantitas, harga, kebutuhan, dan dapat terjadi melalui proses berpikir sadar maupun 

tidak sadar serta secara otomatis langsung tertarik untuk membeli. Menurut Gerlad Zaltman 

dan Melanie Wallendorf (1979), motif-motif kognif menekankan pada proses informasi 

seseorang. Macam-macam kognitif  

a. Konsistensi, merupakan kecenderungan konsumen dalam menerima hubungan 

yang positif antara harga dan kualitas. 

b. Atribut, motif ini difokuskan pada orientasi konsumen terhadap kejadian ekternal 

dalam lingkungan. Motif ini merupakan dorongan untuk merencanakan apa sebab 

seseuatu itu terjadi, mengetahui sebab-sebab kejadian penting dan mengerti dunia 

seseorang. 

c. Kategorisasi, konsumen termotivasi untuk mempersiapkan mentalnya dalam 

mengategorikan pengalamannya yang telah didapat. 

d. Objektifitas, konsumen dalam memilih suatu barang sangat dipengaruhi oleh 

tindakan sebelumnya terhadap merk barang tersebut. 

e. Autonomi, motif ini memberi tekanan pada perkembangan pada kebutuhan 

konsumen. 

f. Stimulasi, konsumen secara alamiah memiliki perasaan ingin tahu dan mencoba 

mendapatkan seseuatu yang baru. Motif stimulasi akan membawa sesorang untuk 

mencoba produk dan aktivitas-aktivitas yang berbeda.  



g. Teologis, motif teologis konsumen memperbandingkan pikirannya atau 

menghendaki situasi berdasarkan persepsinya dengan situasi yang ada sekarang 

mencoba membuat situasi yang nyata menjadi sesuatu yang mungkin untuk 

pikirannya. Bilamana konsumen mendapatkan produk yang kualitasnya lebih 

rendah dari pada yang dikehendakinya, maka konsumen tersebut akan pergi ke took 

lain untuk mendapatkan produk yang mempunyai kualitas sama dengan situasi 

yang di kehendakinya.  

h. Utilitarian, merupakan motif konsumen yang digunakan untuk memecahkan 

masalah dan merupakan dorongan untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat.   

 

 

 

5. Minat Beli  

Minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi. 

Menurut Kinnear dan Taylor (Sukmawati dan Durianto) minat beli adalah bagian dari 

komponen perilaku konsumen dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk 

bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Sedangkan minat beli ulang 

merupakan minat pembelian yang didasarkan atas pengalaman pembelian yang telah dilakukan 

dimasa lalu. Ada perbedaan antara pembelian aktual dengan minat beli. Bila pembelian aktual 

adalah pembelian yang benar-benar dilakukan oleh konsumen, maka minat beli adalah niat 

untuk melakukan pembelian di masa yang akan datang. (Daniel, 2016). 

Schiffman dan kanuk (2004:25) menjelaskan bahwa pengaruh eksternal, kesadaran akan 

kebutuhan, pengenalan produk dan evaluasi alternative adalah hal yang dapat menimbulkan 

minat beli konsumen. Pengaruh eksternal ini terdiri dari usaha pemasaran dan faktor sosial 

budaya. Minat beli dapat diidentifikasi melalui indicator-indikator sebagai berikut : 

1. Minat Transaksional, yaitu ketertarikan untuk membeli suatu produk. 

2. Minat Referensial, yaitu minat keinginan seseorang untuk merefrensikan produk kepada 

orang lain. 

3. Minat prefrensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki 

preferensi utama pada produk tersebut.  



4. Minat eksploratif, minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang ingin selalu 

mencari tahu hal-hal yang baru berkaitan dengan mencari informasi mengenai produk 

yang diinginkannya. (Setiawati, 2015).  

6. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara pada rumusan masalah penelitian, di mana rumusan 

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara 

karena jawaban yang diberikan didasarkan pada teori yang relavan, belum didasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiono,2009).  Berdasarkan 

hasil dari pemaparan literature review di atas dan beberapa penelitian terdahulu,maka telah 

dikembangkan hipotesis sebagai berikut :  

1. Hubungan Sikap (Attitude) terhadap perilaku konsumen dalam membeli produk 

kosmetik halal 

    Sikap menggambarkan hasil evaluasi seseorang terhadap suatu entitas (objek maupun 

perbuatan), apakah dia suka atau tidak suka (Azjen, 1991). Seseorang akan cenderung 

memiliki “niat” lebih untuk melakukan sesuatu jika kegiatan tersebut adalah hal yang 

disukainya. Ketika konsumen merasa senang atau suka membeli kosmetik halal maka 

konsumen akan cenderung memiliki niat untuk membeli kosmetik halal lagi di masa depan. 

H1 : Sikap (Attitude) berpengaruh signifikan pada perilaku konsumen dalam membeli 

produk kosmetik halal. 

 

2. Hubungan Norma Subjektif (Subjective norm) terhadap perilaku konsumen dalam 

membeli produk kosmetik halal 

    Norma subjektif ini adalah persepsi individu atas orang-orang yang penting bagi dirinya 

terhadap suatu objek. Jika sikap didorong dari hasil evaluasi diri sendiri, lain halnya dengan 

norma subjektif yang berasal dari pengaruh luar (normative belief). Hal ini membuat 

perspektif sosial ataupun organisasi sangat berpengaruh terhadap pembentukan persepsi 

seorang konsumen Muslim. Semakin banyak orang yang penting bagi dirinya menganjurkan 

untuk membeli kosmetik halal maka dia akan cenderung memiliki niat yang lebih untuk 

membeli kosmetik halal. Norma subjektif ini akan semakin kuat ketika seseorang atau 

konsumen berada di situasi yang lebih diktator (Vencantesh dan Davis, 2000). Penelitian 



(Soesilowati, 2009) mengenai produk halal dengan menggunakan model TPB menunjukkan 

bahwa sikap dan norma subjektif merupakan faktor yang signifikan mempengaruhi intensi 

seseorang untuk mengkonsumsi produk halal.  

H1 Norma Subjektif (Subjective Norm) berpengaruh signifikan pada perilaku konsumen 

dalam membeli produk kosmetik halal. 

 

3. Hubungan Kontrol Perilaku (Perceveid Behavior Control) terhadap perilaku 

konsumen dalam membeli produk kosmetik halal 

Azjen (1991) mendefinisikan variabel persepsi kendali perilaku sebagai seberapa jauh 

seseorang percaya atau merasa mampu untuk melakukan sesuatu. Semakin seseorang mempersepsikan 

dirinya mampu maka akan semakin besar intensi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Jika 

seseorang mempersepsikan dirinya memiliki sumber daya untuk membeli kosmetik halal, maka niat 

untuk membeli kosmetik dengan label halal akan semakin besar. Penelitian yang dilakukan  

H1 Persepsi berpengaruh siginfikan pada perilaku konsumen dalam memilih produk 

kosmetik halal.  

7. Kerangka Berfikir 

Pengertian kerangka berfikir dalam buku Uma Business Research (1992) mengemukakan 

bahwa, suatu model konseptual tentang bagiamana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang mana telah diidentifikasi sebagai model  masalah yang penting. Kerangka berpikir dalam 

suatu penelitian perlu dikemukakan apabila suatu penelitian tersebut berkenaan dengan dua 

variable atau lebih (Sugiyono,2016,p.60). 

Penelitian ini menjelaskan pengaruh media sosial terhadap keputusan mahasiswa dalam 

memilih produk kosmetik halal, maka oleh sebab itu keputusan mahasiswa menjadi variabel 

yang memiliki hubungan dengan variabel media sosial. Berikut ini adalah keragka berpikir 

untuk menggambarkan pengaruh media sosial terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih 

produk kosmetik halal. 

  



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 
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