
BAB IV   

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Deskriptif Responden  

Analisis deskriptif responden yaitu mendeskriptifkan responden ke dalam beberapa 

karakteristik. Karakteristik responden pada penelitian ini terbagi 3 karakter. 1. Umur 2. Perguruan 

tinggi 3. Pengeluaran belanja per bulan.   

 

         Tabel 4.1 

    Karakteristik responden berdasarkan umur 

statistik  

N 103 

MEAN 19.65 

MINIMUM 17 

MAXIMUM  22 

    Sumber : diolah data primer menggunakan spss 

Pada tabel 3 di atas menjelaskan kisaran usia responden. Pada tabel disebutkan, usia minimum 

responden yaitu berusia 17 tahun, sedangkan usia maximum responden yaitu berusia 22 tahun. 

Adapun rata-rata usia responden yaitu berusia 20 tahun.  

Tabel 4.2 

   Karakteristik responden berdasarkan perguruan tinggi  

 Jumlah  

UAD 33 

UII 35 

UMY 35 

TOTAL 103 

         Sumber : diolah data primer menggunakan spss 



Pada tabel 4 di atas menjelaskan kriteria jumlah responden setiap perguruan tinggi. Pada tabel 

disebutkan, pada perguruan tinggi UII terdapat 35 responden, UMY 35 responden, dan UAD 33 

jumlah keseluruhan sebanyak 103 responden. 

Tabel  4.3 

      Karakteristik responden berdasarkan pengeluaran belanja kosmetik   

 Frequency 

>200000 47 

100000 27 

150000 19 

200000 10 

Sumber : diolah data primer menggunakan spss 

Pada tabel 5 di atas menjelaskan kriteria responden berdasarkan pengeluaran belanja setiap bulan. 

Pada tabel disebutkan, terdapat 47 responden dengan pengeluaran >200000 , 27 responden dengan 

pengeluaran 100000, 19 responden dengan pengeluaran sebesar 150000, dan 10 responden dengan 

pengeluaran sebesar 200000.  

B. Analisis Uji Validitas dan Uji Reliabelitas  

1. Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. 

Kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan suatu 

yang diukur oleh kuesioner. Uji validitas menggunakan metode korelasi pengaruh media 

sosial, yaitu dengan cara mengkorelasikan skor jawaban yang diperoleh pada masing-masing 

pernyataan.  

Berikut merupakan hasil uji validitas menggunakan 20 pernyataan yang dibagi pada 

masing-masing komponen variabel X. 

 

 

 



 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas 

Item Pernyataan Nilai Pearson 

Correlation 

Kesimpulan 

ATT 1 0,832 VALID 

ATT 2 0,889 VALID 

ATT 3 0,764 VALID 

ATT 4 0,903 VALID 

ATT 5 0,887 VALID 

SBJ 1 0,801 VALID 

SBJ 2 0,850 VALID 

SBJ 3 0,898 VALID 

SBJ 4 0,889 VALID 

BHV 1 0,927 VALID 

BHV 2 0,923 VALID 

BHV 3 0,906 VALID 

BHV 4 0,918 VALID 

BHV 5 0,690 VALID 

INT 1 0,917 VALID 

INT 2 0,916 VALID 

INT 3 0,919 VALID 



INT 4 0,925 VALID 

INT 5 0,854 VALID 

INT 6 0,906 VALID 

Sumber : data primer diolah menggunakan spss  

Pada tabel 6 di atas menjelaskan item pertanyaan ATT 1 sampai item pertanyaan INT 6 hasil nilai 

pearson correlation > r tabel 0,256 yang mana dalam hal ini seluruh item pernytaan dinyatakan 

valid.  

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari 

variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari masa ke masa. Suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60.  

 

Tabel 4.5 

Hasil uji reliabilitas  

Variabel Nilai Cronbach Alpha Kesimpulan  

ATT  .908 Reliabel 

SBJ .883 Reliabel 

BHV .924 Reliabel  

INT .957 Reliabel  

Sumber : data primer diolah menggunakan spss  

Berdasarkan tampilan ouput tabel di atas menujukkan bahwa konstruk pernyataan empat 

variabel memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60  yang mana hsil tersebut dinyatakan 

reliabel.  



 

C. Analisis Regresi Berganda  

1. Analisis Regresi Berganda  

Analisis regresi berganda bertujuan mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua variabel 

atau lebih (X) terhadap variabel terikat (Y). analisis regresi berganda digunakan apabila 

variabel bebas (independen) lebih dari satu.  

2. Uji Secara Parsial (uji t)  

Untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen.  

 

 

Dasar Pengambilan Keputusan  

Uji t 

1) Jika nilai sig < 0,01, atau t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh antara variabel X dengan 

Variabel Y  

2) Jika nilai sig > 0,01, atau t hitung < t tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X dengan 

Variabel Y  

t tabel = t (ɑ/2;n-k-1) = t (0,005; 99) = 2,634 

Tabel 4.6 

Hasil uji Parsial variabel sikap (attitude) 

t hitung  P Value  

1,991 0,049 

 

Diketahui nilai Sig untuk pengaruh variabel sikap (attitude) X1 sebesar 0,049 > 0,01 dan 

nilai t hitung 1,991< t tabel 2,634, sehingga dalam hal ini tidak dapat pengaruh antara variabel 

sikap (attitude) (X) terhadap variabel niat (intention) Y.  

Tabel 4.7 

Hasil uji Parsial Variabel Norma Subjektif (subjective norm) 

t hitung P Value 

8,696 0,000 



 

Diketahui nilai Sig untuk pengaruh variabel norma subjektif (subjective norm) (X2) sebesar 

0,000 < 0,01 dan nilai t hitung 8,696 > t tabel 2,634, sehingga dalam hal ini terdapat pengaruh 

antara variabel norma subjektif (subjective norm) X terhadap variabel niat (intention) (Y). 

 

Tabel 4.8  

Hasil Uji Parsial Variabel Kontrol Perilaku yang dirasakan (Perceived Behavior Control) 

t hitung  P Value 

0,435  0,664 

 

Diketahui nilai Sig untuk pengaruh variabel kontrol perilaku yang dirasakan (Perceived 

behaviour control) (X3) sebesar 0,664 > 0,01 dan nilai t hitung 0,435 < t tabel 2,634, 

sehingga dalam hal ini tidak ada pengaruh variabel kontrol perilaku yang dirasakan 

(Perceived behaviour control) (X) terhadap variabel niat (intention) (Y). 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Variabel  t hitung P value Kesimpulan  

ATT 1,991 0,049 Tidak Signifikan 

SBJ 8,696 0,000 Signifikan  

BHV 0,435 0,664 Tidak Signifikan  

 

Berdasarkan dari hasil uji parsial setiap variabel dapat disimpulkan bahwa ketiga 

variabel hanya variabel norma subjektif (subjective norm) yang memilki pengaruh terhadap 

variabel niat (intention) dalam membeli produk kosmetik halal.  

3. Uji Simultan ( Uji F )  

Uji simultan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan 

(keseluruhan) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel (Y).  



`Perumusan Hipotesis 

1) H1 = terdapat pengaruh variabel attitude (X) terhadap intention (Y) 

2) H2 = terdapat pengaruh variabel subjevtive norm (X) terhadap intention (Y) 

3) H3 = terdapat pengaruh variabel behaviour (X) terhadap intention (Y) 

4) H4 = terdapat pengaruh variabel attitude (X), subjevtive norm (X), behaviour (X) 

secara simultan terhadap intention (Y)  

5) Tingkat kepercayaan 10% , ɑ = 0,01  

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Simultan ( Uji F ) 

F P value  

90,698 0,000 

 Sumber : data primer diolah menggunakan spss 

a. Dasar pengambilan keputusan  

    Uji F  

1) Jika nilai Sig < 0,01 , atau F hitung > F tabel maka terdapat pengaruh variabel X 

secara simultan terhadap variabel Y. 

2) Jika nilai Sig > 0,01 atau F hitung < F tabel maka tidak terdapat pengaruh Variabel 

X secara simultan terhadap variabel Y  

 F tabel = F (k;n-k) = F (3; 100) = 2,70 

b. Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan tabel hasil uji F di atas diketahui nilai Signifikansi untuk pengaruh X1, X2 , 

dan X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 < 0,01 dan nilai F hitung 90,698 > 

F tabel 2,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan hipotesis diterima yang berarti 

terdapat pengaruh X1, X2 , dan X3 secara simultan terhadap Y  

 

4. Uji Koefisien Determinasi (r2)  



    Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan 

prosentase variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Berikut hasil uji koefisien 

determinasi r2 menggunakan program SPSS: 

 

Tabel 4.11 

Hasil uji koefisien determinasi  

R Square Adjusted R Square 

0,733 0,725 

Sumber : data primer diolah menggunakan spss 

Dari output tabel di atas diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,725. 

Maknanya hasil tersebut memiliki arti bahwa variabel attitude, Subjective norm, dan behaviour 

berpengaruh terhadap niat (intention) mahasiswa dalam memilih untuk membeli produk 

kosmetik halal.  

D. Analisis Uji Asumsi Klasik  

1. Uji Normalitas  

    Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji 

normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. 

Dasar Pengambilan Keputusan  

1) Jika nilai signifikansi > 0,01 maka nilai residual berdistribusi normal 

2) Jika nilai signifikansi < 0,01 maka nilai residual tidak berdistribusi normal.  

 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Normalitas 

Asymp sig.(2 tailed) 0,016 

Sumber : data primer diolah menggunakan spss 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi 0,016 > 0,01 maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.  

2. Uji Homogenitas  



 Uji homogenitas ialah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dau buah 

distribusi atau lebih. Uji homogenitas digunakan sebagai syarat dalam analisis independen 

sample T tes dan Anova. Dasar Pengambilan Keputusan  

1) Jika nilai signifikansi > 0,01 maka distribusi data adalah homogen. 

2) Jika nilai signifikansi < 0,01 maka distribusi data tidak homogen.  

 

 

 

Tabel 4.13 

Hasil uji Homogenitas  

    Test Of Homogenity Of Variances 

      

    Levene statistic df1 df2 Sig 

ATT 

BASED ON MEAN 2.548 28 65 .001 

BASED ON MEDIAN 1.727 28 65 .036 

BASED ON MEDIAN and with 

adjusted df 1.727 28 25.503 .084 

BASED ON TRIMMED MEAN 2.471 28 65 .001 

SBJ 

BASED ON MEAN 2.484 28 65 .001 

BASED ON MEDIAN .948 28 65 .549 

BASED ON MEDIAN and with 

adjusted df .948 28 65 .559 

BASED ON TRIMMED MEAN 2.327 28 65 .003 

BHV 

BASED ON MEAN 2.350 28 65 .002 

BASED ON MEDIAN 1.550 28 65 .075 

BASED ON MEDIAN and with 

adjusted df 1.550 28 21.070 .152 

BASED ON TRIMMED MEAN 2.297 28 65 .003 

Sumber : data primer diolah menggunakan spss 

 

Hasil variabel attitude, subjective , dan behaviour untuk distribusinya tidak homegen karena 

tingkat signifikansi 0,001 > 0,01. 

3. Uji Linearitas  

Uji  linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang 

linear secara signifikan atau tidak. Korelasi yang baik seharusnya terdapat hubungan yang 

linear antara variabel predictor atau independent (X) dengan variabel kriterium atau dependent 

(Y).  



Dasar Pengambilan Keputusan dalam uji Linearitas: 

1. Jika nilai Deviation From Linearity Sig. > 0,05 maka ada hubungan yang linear secara 

signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. 

2. Jika nilai deviation from linearity Sig. < 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear  

antara variabel independen dengan variabel dependen. 

3.  Jika nilai F hitung < F tabel, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara 

variabel  independen dengan variabel dependen. 

4.  Jika nilai F hitung > F tabel maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan 

antara variabel  independen dengan variabel dependen. 

Tabel 4.14 

    Hasil uji linearitas variabel Sikap (attitude) terhadap variabel Niat (intention)  

 df F Sig 

Deviaton 

from linearity 

20 1,575 0,83 

Within group 74   

 

Berdasarkan output diatas, diperoleh nilai deviation from linearity Sig adalah 0,83 lebih besar 

dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel 

sikap (attitude) dengan variabel niat (intention).  

 

Tabel 4.15 

Hasil uji linearitas variabel Norma subjektif (subjective norm) terhadap 

  variabel Niat (intention)  

 df F Sig 

Deviaton 

from linearity 

22 1,323 .187 

Within group 72   

 



Berdasarkan output diatas, diperoleh nilai deviation from linearity Sig adalah 0.187 lebih besar 

dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel 

Norma subjektif (subjective norm) dengan variabel niat (intention).  

 

 

Tabel 4.16 

Hasil uji linearitas variabel control perilaku yang dirasakan (Perceived behavioural control) 

terhadap variabel Niat (intention) 

 

 df F Sig 

Deviaton 

from linearity 

25 .533 .960 

Within group 69   

 

Berdasarkan output diatas, diperoleh nilai deviation from linearity Sig adalah 0.533 lebih besar 

dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel 

control perilaku yang dirasakan (Perceived behavioural control)  dengan variabel niat 

(intention). 

 

4. Uji Autokorelasi  

    Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat 

korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan pada periode tl 

(sebelumnya). Dasar Pengambilan Keputusan 

1) d < dl atau d > 4-dl maka terdapat autokeralasi 

2) du < d < 4-dl maka tidak terdapat autokorelasi 

3) dl < d < du atau 4-du < d < 4-dl maka tidak ada kesimpulan yang pasti 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Autokorelasi 

Durbin 

Watson (nilai 

d) 

Nilai dl Nilai du Nilai 4-dl Nilai 4-du 



1,489 1,5922 1,7582 2,4078 2,2418 

Sumber : data primer diolah menggunakan spss  

 

Karena  d 1.489 < dl 1.5922  maka autokorelasi terpenuhi.  

 

 

5. Uji Multikolinearitas 

    Uji multikolinearitas bertujuan mengetahui apakah terjadi interkorelasi (hubungan yang 

kuat) antar variabel independen. Salah satu cara yang akurat mendeteksi ada atau tidaknya 

gejala multikolinearitas adalah menggunakan metode Tolerance dan VIF (Variance Inflaction 

Factor). Dasar pengambilan keputusan  

1) Melihat nilai Tolerance : jika nilai Tolerance > 0,10 maka tidak terjadi 

multikolinearitas 

2) Melihat nilai VIF : jika VIF < 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas.  

Tabel 4.18 

hasil uji multikolinearitas 

   Sumber : data primer 

diolah 

menggunakan spss  

 

Melihat tabel di atas diperoleh nilai VIF dan Tolerance masing masing variabel sebagai 

berikut nilai tolerance variabel ATT 0,436 > 0,10 , SBJ 0,393 > 0,10 , dan BHV 0,791 > 

1,264. Kemudian nilai VIF variabel ATT 2,295 < 10,00, variabel SBJ 2,547 < 10,00 dan 

variabel BHV 1,264 < 10,00 dengan demikian hasil perolehan nilai tolerance dan VIF 

menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas.  

Variabel  Collinearity statistic 

Tolerance  VIF 

ATT 0,436 2,295 

SBJ 0,393 2,547 

BHV 0,791 1,264 



E. Pembahasan Hasil Penelitian  

Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan. Mayoritas usia responden 

dalam penelitian ini berada di usia 17-22 tahun. Pada pembagian karakteristik responden tentang 

pengeluaran belanja per bulan dibagi pada 4 bagian yaitu 1. Rp 100.000 2. Rp 150.000 3. Rp 

200.000 4.<Rp200.000. Dari pembagian pengeluaran belanja per bulan didapat responden dengan 

pengeluaran belanja per bulan dengan nominal Rp 100.000 sebanyak 27 orang, responden dengan 

pengeluaran belanja per bulan dengan nominal Rp 150.000 sebanyak 19 orang, responden dengan 

pengeluaran belanja per bulan dengan nominal Rp 200.000 sebanyak 10 orang,  responden dengan 

pengeluaran belanja per bulan dengan nominal <Rp 200.000 sebanyak 47 orang.  

Berdasarkan pembahasan hasil analisis data pada tabel 4.6 hasil uji parsial variabel sikap 

(attitude) menjelaskan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel niat (intention) 

untuk membeli produk kosmetik halal. Dalam hal ini sebagian responden tidak memperhatikan 

nilai-nilai etika saat hendak membeli produk kosmetik, padahal pada aturannya seorang hendaknya 

memperhatikan nilai-nilai yang terkandung pada produk yang akan ia gunakan. Hal tersebut 

senada dengan prinsip ekonomi islam yaitu memperhatikan yang halal dan baik. Saat seorang 

hendak membeli suatu barang  dalam melakukan kegiatan konsumsi yang harus diperhatikan 

adalah kehalalan dan kebaikan  baik berupa suatu produk maupun barang. Dalam pembahasan uji 

parsial variabel sikap (attitude) sebagian respoonden tidak memperhatikan kehalalan dan kebaikan 

suatu barang atau produk. Hal ini tidak sesuai dengan rumusan masalah pertama dan uji hipotesis 

yang  menyatakan variabel sikap (attitude) signifikan terhadap variabel niat (intention) dalam 

membeli produk kosmetik halal.  

Hasil pembahasan pada variabel norma subjektif (subjective norm) pada tabel 4.7 menjelaskan 

terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel niat (intention) untuk membeli produk 

kosmetik halal. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa responden cenderung membeli suatu 

produk komsetik halal dipengaruhi oleh  lingkungan sekitar. Lingkugan sekitar dalam hal ini yaitu 

pengaruh teman terdekat, keluarga, dan tempat sekitar. Hasil pembahasan pada uji norma subjektif 

(subjective norm) sesuai dengan uji hipotesis yang menyatakan  variabel norma subjektif 

(subjective norm) signifikan terhadap variabel niat (intention) dalam membeli produk kosmetik 

halal. Hal ini juga menjawab dari rumusan masalah yang dikemukan.  

Berdasarkan pembahasan hasil analisis data pada tabel 4.8 hasil uji parsial variabel control 

perilaku yang dirasakan (Perceived Behaviur control) menjelaskan tidak terdapat pengaruh yang 



signifikan terhadap variabel niat (intention) untuk membeli produk kosmetik halal. Dalam hal ini 

menyatakan responden tidak merasakan adanya kenyamanan serta kemudahan dalam menemukan 

produk kosmetik halal di Indonesia. Hasil analisis tersebut  sepertinya menjadi PR bagi para 

produsen untuk menyediakan produk kosmetik halal yang relatif mudah untuk dijangkau oleh 

konsumen mengingat indonesia merupakan Negara dengan  mayoritas penduduk muslim di dunia.   

Jika ditelusuri lebih jauh dan mendalam terdapat temuan bahwa rata-rata responden tidak 

terlalu memperhatikan sikap atau kepercayaan diri menggunakan produk kosmetik halal sehingga 

data di lapangan menyebutkan tidak adanya pengaruh attitude dalam hal ini sikap untuk memilih 

produk kosmetik halal.  

Hasil yang sama juga diperoleh dari penelitian (Agnesya, Noer, Nuzulfah, & Bisnis, 2017) 

menjelaskan konstruk norma subjektif mengahasilkan kurang dari taraf signifikansi yaitu sebesar 

0,05 dan arah pengaruh norma subjektif terhadap niat beli adalah positif. Semakin tinggi persepsi 

konsumen bahwa terdapat tekanan dalam lingkungannya untuk menggunakan produk kosmetik 

halal, maka akan semakin positif pula niat beli yang dimiliki. Tekanan yang dirasakan konsumen 

berasal dari prefrensi keluarga atau teman dekat konsumen akan memilki preferensi yang sama 

karena tidak terdapat penolakan dalam lingkungannya.  

 


