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MOTTO 

 

 

 

ب ًَ ٍُ ٱَُِرَُذ  إََِّ طََٰ ُۡ َُُكُى  نشَّ ُۡ َوةَ ٱأٌَ َُىقَِع بَ رِ ٱفٍِ  ۡنبَۡغَضبٓءَ ٱوَ  ۡنَعَذَٰ ًۡ ِسرِ ٱوَ  ۡنَخ ُۡ ًَ  ۡن

ِ ٱَوََُصذَُّكۡى َعٍ ِرۡكِر  ٍِ  ّللَّ ِة  ٱَوَع هَىَٰ ٌَ  نصَّ ُخَهُى   ١٩فَهَۡم أََخُى يُّ
 

 

Artinya: “Sesungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan 

dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan 

menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu 

(dari mengejarkan pekerjaan itu).”
1
 (Q.S Al-Maaidah : 91). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
Penulis, Al-Qur’an Karim dan Terjemahan  Artinya, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 

2010), hlm. 215 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

ARAB – LATIN 

Literasi kata Arab-Lating yang dipakai dalam penyusunan tesis ini sesuai 

dengan Surat Keputusan (SKB) Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia No 158/1987 dan No 0543b/1987 tertanggal 22 

Januari 1998.  

I.  Konsonan Tunggal 

HURUF ARAB 
NAM

A 
HURUF LATIN NAMA 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 - Bāʼ B ة

 - Tā T ث

 Sā ṡ s (dengan titik di atas) د

 - Jīm J ج

 Hāʼ ḥɑʼ ح
h (dengan titik di 

bawah) 

 - Khāʼ Kh خ

 - Dāl D د

 Zāl Ż z (dengan titik di atas) ر

 - Rāʼ R ر

 - Zāʼ Z ز

 - Sīn S ش

 - Syīn Sy ش

 Sād ṣ ص
s (dengan titik di 

bawah) 

 Dād ḍ ض
d (dengan titik di 

bawah) 

 Tāʼ ṭ ط
t (dengan titik di 

bawah) 

 Zāʼ ẓ z (dengan titik di bawah) ظ

 ʻAīn ʻ koma terbalik ke atas ع

 - Gaīn G غ

 - Fāʼ F ف

 - Qāf Q ق

 - Kāf K ك

 - Lām L ل

 - Mīm M و

ٌ Nūn N - 

Wāw و W - 



x 

 

 

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis Muta‟addidah يخعّذدة

 Ditulis „iddah عّذة

III.  Ta’ Marbūṭah di akhir kata 

a. Bila dimatikan tulis h 

 Ditulis ḥikmah حكًت

 Ditulis Jizyah جسَت

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya) 

b. Bila Ta‟Marbūṭah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h 

 Ditulis Karᾱmah al-auliyᾱʼ كرايت االونُبء

c. Bila Ta‟Marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t 

 Ditulis zᾱkat al-fiṭr زكبة انفطري

 

IV. Vocal Pendek 

 faṭḥah Ditulis A ـــــَــــ

 Kasrah Ditulis I ـــــِــــ

 ḍɑmmah Ditulis U ـــــُــــ

V. Vocal Panjang 

1 Faṭḥah + alif Ditulis ᾱ 

 Ditulis jᾱhiliyah جبههُت 

2 Faṭḥah + ya‟ mati Ditulis ᾱ 

 Ditulis tansᾱ حُسً 

3 Kasrah + ya‟ mati Ditulis Ī 

 Ditulis Karīm كرَى 

4 ḍɑmmah + wawu mati Ditulis Ū 

u 

 - hāʼ H هـ

 ء
Ham

zah 
' Apostrof 

ٌ yāʼ Y - 
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 Ditulis Furūḍ فروض 

 

 

VI.  Vocal Rangkap 

1 Faṭḥah + ya‟ mati Ditulis Ai 

 Ditulis Bainakum بُُكى 

2 Faṭḥah + wawu mati Ditulis Au 

 Ditulis Qaul قىل 

VII. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 Ditulis a‟antum أأَخى

 Ditulis u‟iddat أعذج

 Ditulis la‟in syakartum نئٍ شكرحى

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 Ditulis al-Qur‟ᾱn انقرآٍ

 Ditulis al-Qiyᾱs انقُبص

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 

 ‟Ditulis as-Samᾱ انسًبء

 Ditulis asy-Syams انشًص

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 Ditulis Zawi al-furūḍ ُوٌانفرىط

 Ditulis Ahl as-Sunnah أهمانسَت
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ABSTRAK 

 

PENGARUH ISLAMIC BRANDING DAN CELEBRITY ENDORSER 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN KOSMETIK HALAL 

PADA MAHASISWI DI YOGYAKARTA 

 

Aya Sofia Ardelia 

NIM. 16913010 

 

Fenomena Islamic branding telah mendapat perhatian yang cukup luas 

dikalangan akademisi dan praktisi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mengingat 

populasi muslim didunia yang semakin bertambah. Para produsen sadar bahwa 

konsumen muslim merupakan sasaran empuk bagi pemasaran produk mereka. 

Melihat peluang ini tak mengherankan jika para produsen baik muslim maupun non 

muslim berlomba-lomba mengembangkan produk halal demi mendapatkan pasar 

muslim. Strategi pemasaran yang diterapkan produsen produk kosmeik halal agar 

dampak positif pesan iklan dapat tersampaikan adalah dengan menggunakan celebrity 

endorser yang dianggap mewakili nilai-nilai dari produk kosmetik mereka. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Islamic branding dan 

celebrity endorser terhadap keputusan pembelian konsumen kosmetik halal pada 

mahasiswi di Yogyakarta. Model theory of planned behavior digunakan dalam 

penelitian ini sebagai prediktor dalam perilaku konsumen. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan analisis data menggunakan 

partial least square (PLS). Sampel dalam penelitian ini adalah 200 responden dan 

data diolah dengan menggunakan aplikasi SmartPLS 3.0. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh prediktor TPB (Sikap, Norma 

Subjektif, Persepsi Kontrol Perilaku) berpengaruh terhadap Niat Beli konsumen, Niat 

Beli dan Islamic branding berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen 

sedangkan celebrity endorser tidak berpengaruh terhadap konsumen keputusan 

pembelian konsumen kosmetik halal pada mahasiswi di Yogyakarta. 

 

 

Kata Kunci: Islamic branding, Celebrity Endorser, Theory of Planned Behavior, 

Sikap, Norma Subjektif, Persepsi Kontrol Perilaku, Niat Beli, keputusan 

pembelian konsumen kosmetik halal 
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KATA PENGANTAR 

 

َد لِلَِّو  مح ِر أَن حُفِسَنا َوِمنح َسيَِّئاِت َأعحَمالَِنا، َمنح ِإنَّ اْلَح تَ غحِفرُهح َونَ ُعوُذ ِباهلِل ِمنح ُشُروح ُنُو َوَنسح َتِعي ح ِد اهللُ  ََنحَمُدُه َوَنسح يَ هح
َدُه اَل َشرِيحَك  َهُد َأنح اَل ِإَلَو ِإالَّ اهلُل َوحح ِللح َفاَل َىاِدَي َلُو. َوَأشح ًدا َفاَل ُمِضلَّ َلُو َوَمنح ُيضح َهُد َأنَّ ُمَُمَّ َلُو َوَأشح

ِم  َساٍن ِإََل يَ وح ِبِو َوَمنح تَِبَعُهمح بِِإحح ٍد َوَعَلى آِلِو َوَصحح لُُو. اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَُمَّ يحِن.َعبحُدُه َوَرُسوح  الدِّ
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