
 
 

14 
 

BAB II 

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU,  

KERANGKA TEORI, DAN HIPOTESIS 

 

A. Kajian Penelitian Terdahulu 

Untuk melakukan sebuah penelitian, perlu adanya acuan atau referensi 

yang telah ada sebelumnya sehingga penulis berusaha menelusuri dan menganalisis 

penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis serta relevan dengan penelitian yang 

akan dilakukan. Penelitian terdahulu yang telah penulis telaah diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

Pertama, Syed Syah Alam dan Nazura Mohamed Sayuti (2011)1, 

malakukan penelitian yang berjudul “Applying the Theory of Planned Behavior 

(TPB) in halal Food Purchasing”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji perilaku 

pembelian makanan halal di Malaysia dengan menggunakan teori TPB yang 

dikembangkan oleh Ajzen. Penelitian menggunakan teknik analisis regresi linier 

berganda, dimana hasil studi ini menunjukkan bahwa semua faktor yaitu sikap, 

norma subyektif dan persepsi kontrol diri dalam penelitian ini berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap niat pembelian makanan halal. Hal ini menunjukkan model 

TPB dalam penelitian ini tampaknya efektif memprediksi niat pembelian makanan 

halal diantara konsumen Malaysia.

                                                             
1Syed Syah Alam dan Nazura Mohamed Sayuti “Applying the Theory of Planned Behavior 

(TPB) in halal Food Purchasing”, International Journal of Commerce and Management”, Vol. 21, 

No. 1, 2011, hlm.8-20 
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Kedua, Kamran Siddiqui dan Zulfikar Ali Jumani, (2012)2, melakukan 

penelitian yang berjudul “Bases Of Islamic Branding In Pakistan: Perception Or 

Believes”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi 

konsumen dan pemahaman akan Islamic brand dan praktek Islamic branding pada 

negara muslim seperti Pakistan. Penelitian ini mencakup persepsi konsumen 

terhadap Islamic branding dan sikap terhadap Islamic brand dengan dukungan 

literatur. Dengan menggunakan Principal Component Analysis, hasilnya 

menyatakan bahwa variabel moderasi yaitu persepsi ternyata lebih berpengaruh 

terhadap Islamic branding daripada tingkat ketauhidan mereka. Artinya mahasiswa 

dalam memilih sebuah produk (dengan Islamic Brand) didasari oleh persepsi 

daripada ketauhidannya. 

Ketiga, Anggit Listyoningrum dan Albari, (2012)3, melakukan penelitian 

yang berjudul “Analisis Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap Produk Yang 

Tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh sikap, norma subyektif dan persepsi kontrol diri terhadap 

minat beli konsumen yang berbasis dengan menggunakan model TPB Ajzen 

(1991). Objek penelitian adalah produk roti yang sebelumnya sudah mendapat 

sertifikat halal dari MUI namun tidak memperpanjang sertifikat halalnya kembali. 

Penelitian ini menggunakan teknik judgement sampling dengan jumlah responden 

sebanyak 100 yang mana merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi UII. Pengujian 

                                                             
2Zulfiqar Ali Jumani dan Kamran Siddiqui, “Bases of Islamic Branding In Pakistan: 

Perception or Believes”, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol. 3, 

No. 9, Januari 2012, hlm. 3 
3Anggit Listyoningrum dan Albari, “Analisis Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap 

Produk Yang Tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya”, Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, Vol. 2, 

No. 1, Januari 2012, 40-51 
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penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda menggunakan AMOS. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dari keseluruhan variabel yang 

digunakan terhadap minat beli konsumen. 

Keempat, Dwi Wahyu Pril Ranto, (2013)4, dalam penelitian teorinya yang 

berjudul “Menciptakan Islamic Branding Sebagai Strategi Menarik Minat Beli 

Konsumen” dalam jurnal Bisnis, Manajemen dan Akuntansi AMA “YPK” 

Yogyakarta menjelaskan bahwa Islamic branding bukanlah terbatas pada definisi 

bahwa merek itu nama, simbol,  tulisan atau perpaduan dari kesemuanya. Namun 

lebih jauh lagi bahwa merek tersebut terkandung prinsip-prinsip syariah yang 

merupakan perwujudan dari nilai-nilai Islam. Permunculan merek Islami ini 

didasarkan pada tujuan perusahaan didalam mempengaruhi minat beli konsumen 

khususnya konsumen muslim. Adanya kesadaran menggunakan produk-produk 

berlabel Islam juga menjadi alasan saat ini banyak bermunculan merek-merek 

bernuansa Islami. Kesadaran konsumen muslim akan pentingnya penerapan 

prinsip-prinsip syariah akan menjadikan Islamic branding semakin banyak diminati 

oleh konsumen muslim. Selain itu, semakin mampu produk-produk maupun jasa 

berlabel Islam memahami dan memberikan kepuasan pada konsumennya, tak 

dipungkiri bahwa kedepannya merek-merek berlabel Islami ini mampu bersaing 

dengan merek-merek global yang saat ini sudah memiliki kepercayaan yang besar 

dari konsumennya. 

                                                             
4Dwi Wahyu Pril Ranto, “Menciptakan Islamic Branding Sebagai Strategi Menarik Minat 

Beli Konsumen”, JBMA AMA YPK , Vol. 1, No. 2, Febuari 2013, hlm. 10 
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Kelima, Windi Asiani, (2014)5, melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Celebrity Endorser Dalam Iklan Freshcare Aromatheraphy Terhadap 

Keputusan Pembelian (Studi Kasus Di Wilayah Tanjung Duren, Jakarta Barat)”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara celebrity endorser dalam 

iklan Freshcare Aromatheraphy terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini 

menggunakan tiga atribut celebrity endorser yaitu credibility, attractiveness dan 

power). Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, dimana 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-

sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Maka untuk meningkatkan keputusan pembelian, kegiatan promosi dengan 

menggunakan iklan yang menampilkan celebrity endorser tetap dilakukan untuk 

menarik konsumen membeli produk serta penggunaan celebrity endorser bercitra 

baik pun dapat mampu menambah keyakinan konsumen terhadap produk yang 

ditawarkan sehingga meningkatkan loyalitas konsumen. 

Keenam, Chandra Hakim Arif, Srikandi Kumadji dan Edy Yulianto, 

(2014)6, melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Citra Merek, Kualitas 

Produk Terhadap Kepercayaan Serta Keputusan Pembelian (Survei pada pembeli 

sepeda motor Honda Vario pada PT. Sumber Purna Sakti di Kabupaten Gresik)”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh citra merek, kualitas produk 

terhadap kepercayaan serta keputusan pembelian. Penelitian ini menggunakan 

                                                             
5Windi Asiani, “Pengaruh . . . . , hlm.81-82 
6Candra Hakim Arif Prasetya, dkk, “Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk Terhadap 

Kepercayaan Serta Keputusan Pembelian (Survei pada pembeli sepeda motor Honda Vario pada PT. 

Sumber Purna Sakti di Kabupaten Gresik), Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 15, No. 2, 

Oktober 2014, hlm. 5-6 
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teknik analisis jalur (Path Anaisys), dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kualitas produk dan citra merek berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan dan 

kualitas produk citra merek juga berpengaruh signifikan terhadap pun berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Dapat ditarik kesimpulan 

bahwasannya sebagai produsen sepeda motor, Honda harus teteap mempertahankan 

dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan meningkatkan citra merek 

yang baik dibenak konsumen agar konsumen lebih percaya pada citra merek honda 

khususnya Honda Vario. 

Ketujuh, Ni Made Rahayu Wulandari dan I Ketut Nurcahya, (2015)7, 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Celebrity Endorser, Brand Image, 

Brand Trust Terhadap Keputusan Pembelian Clear Shampoo Di Kota Denpasar”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh celebrity endorser, brand image, 

brand trust terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini menggunakan teknik 

analisis regresi linier berganda, dimana hasil studi ini menunjukkan bahwa celebrity 

endorser, brand image, brand trust secara simultan dan parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian Clear shampoo di kota Denpasar. 

Variabel brand image berpengaruh paling dominan terhadap keputusan pembelian 

sehingga dengan adanya temuan ini maka perusahaan diharapkan dapat terus 

berinovasi dan menjaga kualitas produk Clear shampoo sesuai dengan harga yang 

ditetapkan dalam mempertahankan brand image dan citra dari perusahaan. Semakin 

                                                             
7Ni Made Rahayu Wulandari dan I Ketut Nurcahya, “Pengaruh Celertity Endorser, Brand 

Image, Brand Trust Terhadap Keputusan Pembelian Clear Shampoo Di Kota Denpasar”, E-Jurnal 

Manajemen Unud, Vol. 4, No. 11, 2015, hlm.3932-3933 
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baik kepercayaan akan brand pada produk akan membuat masyarakat melakukan 

pembelian produk secara berkelanjutan. 

Kedelapan, Ngakan Putu Surya Adi Dharma dan I Putu Gde Sukaatmadja, 

(2015)8, melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Citra Merek, Kesadaran 

Merek dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Membeli Produk Apple”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh citra merek, kesadaran merek, 

dan kualitas produk terhadap keputusan membeli produk Apple. Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, dimana hasil studi ini 

menunjukkan bahwa ketiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membeli produk Apple. Dari 

hasil temuan ini maka disarankan pihak manajemen dan departemen pemasaran 

perusahaan khususnya reseller Apple di kota Denpasar untuk mnginformasikan 

kepada perusahaan induk Apple dalam rangka mempertahankan citra merek, 

kesadaran merek, dan kualitas produk yang akan mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk membeli produk Apple. 

Kesembilan, Klemens Wedanaji Prasastyo, (2015)9, melakukan penelitian 

yang berjudul “Aplikasi theory of Planned Behavior (TPB) Dalam Intensi 

Pembelian Apartemen Di Wilayah Jakarta Dengan Domisili Sebagai Variabel 

Moderating”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh TPB dengan 

sikap, norma subyektif dan perilaku yang dirasakan terhadap keinginan pembelian 

                                                             
8Ngakan putu Surya Adi Dharma dan I Putu Gde Sukaatmadja, “Pengaruh Citra Merek, 

Kesadaran Merek dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Membeli Produk Apple”, E-Jurnal 

Manajemen Unud, Vol. 4, No. 10, 2015, hlm.3252-3253 
9Klemens Wedanaji Prasastyo, “Aplikasi theory of Planned Behavior (TPB) Dalam Intensi 

Pembelian Apartemen Di Wilayah Jakarta Dengan Domisili Sebagai Variabel Moderating”, Jurnal 

Bisnis ddan Akuntansi, Vol. 17, No. 2, 2015, hlm. 134-142 
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apartemen diwilayah Jakarta dan menggunakan domisili sebagai variabel moderasi. 

Metode pengambilan sampel menggunakan metode non-probability sampling 

melalui teknik purposive sampling dengan 119 responden. Teknik analisis data 

menggunakan regresi berganda dengan hasil menunjukkan bahwa seluruh variabel 

TPB berpengaruh positif signifikan terhadap niat pembelian namun variabel 

domisili terbukti tidak memoderasi pengaruh ketiga variabel TPB terhadap niat 

pembelian.  Penelitian ini menduga hasil yang tidak signifikan pada pengujian 

domisisli sebagai variabel moderasi dikarenakan nilai-nilai kekerabatan di 

Indonesia masih kental. Berdasarkan wawancara dengan sumber data, terungkap 

bahwa umumnya mereka percaya bahwa membesarkan anak dan membangun 

keluarga jauh lebih baik bertempat tinggal dirumah model horizontal daripada 

rumah tinggal apartemen. 

Kesepuluh, Nyoman Dara Paramita dan Ni Nyoman Kerti Yasa, (2015)10, 

melakukan penelitian yang berjudul “Sikap Dalam Memediasi Hubungan 

Kesadaran Lingkungan Dengan Niat Beli Produk Kosmetik Ramah Lingkungan”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sikap dalam memediasi 

hubungan kesadaran lingkungan dengat niat beli produk kosmetik ramah 

lingkungan merek “The Body Shop”. Penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling dengan jumlah responden sebanyak 105. Pengujian penelitian ini 

menggunakan analisis SEM dan uji Sobel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

semakin tinggi kesadaran lingkungan maka niat beli konsumen untuk membeli pun 

                                                             
10Nyoman Dara Paramita dan Ni Nyoman Kerti Yasa, “Sikap Dalam Memediasi Hubungan 

Kesadaran Lingkungan Dengan Niat Beli Produk Kosmetik Ramah Lingkungan”, Jurnal 

Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 17, No. 2, September 2015, hlm. 177-185 
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meningkat begitu pula dengan sikap konsumen yang menunjukkan hubungan yang 

positif dan signifikan dengan niat pembelian. Namun sikap konsumen tidak mampu 

memediasi hubungan antara kesadaran lingkungan dengan niat beli produk 

kosmetik ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kesadaran 

lingkungan yang tinggi tanpa adanya sikap positif pun sudah mampu meningkatkan 

niat beli konsumen terhadap produk kosmetik ramah lingkungan merek “The Body 

Shop”. 

Kesebelas, Muhammad Nasrullah, (2015)11, melakukan penelitian yang 

berjudul “Islamic Branding, Religiusitas dan Keputusan Konsumen Terhadap 

Produk”. Tujuan penelitian adalah menguji pengaruh Islamic branding terhadap 

keputusan konsumen dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Populasi 

penelitian adalah civitas akademika STAIN Pekalongan dengan sampel berjumlah 

113 responden dan diambil secara acak. Penelitian ini menggunakan teknik analisis 

regresi linier berganda, dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Islamic 

branding memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen untuk 

membeli sebuah produk. Serta variabel moderasi dalam hal ini religiusitas justru 

memperlemah hubungan antara Islamic branding terhadap keputusan pembelian. 

Kedua belas, Nanda Octaviona, (2016)12, melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Citra Merek Dan Persepsi Harga Terhadap Keputusan 

Pembelian Gadget Di Toko Surya Phone Samarinda”. Penelitian ini bertujuan 

                                                             
11Muhammad Nasrullah, “Islamic Branding, Religiusitas dan Keputusan Konsumen 

TerhadapProduk”,  Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol. 13, No. 2, Desember 2015, hlm. 79-87 
12Nanda Octaviona, “Pengaruh Citra Merek dan Persepsi Harga Terhadap Keputusan 

Pembelian Gadget Di Toko Surya Phone Samarinda”, E-Jurnal Psikologi, Vol. 4, No. 4, 2016, hlm. 

397 
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untuk menguji pengaruh citra merek dan persepsi harga terhadap keputusan 

pembelian gadget di toko Suryaphone Samarinda. Penelitian ini menggunakan 

teknik analisis regresi linier berganda, dimana hasil studi ini menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan antara citra merek terhadap keputusan pembelian yang 

artinya bahwa semakin tinggi citra merek maka akan semakin tinggi pula keputusan 

pembelian seseorang, disisi lain tidak terdapat pengaruh antara persepsi harga 

dngan keputusan pembelian pada konsumen yang artinya tinggi atau rendahnya 

tingkat persepsi harga makan akan semakin tinggi pula keputusan pembelian 

seseorang. 

Ketiga belas, Premi Wahyu Widyaningrum, (2016)13, melakukan 

penelitian yang berjudul ”Pengaruh Label Halal dan Celebrity Endorser Terhadap 

Keputusan Pembelian (Survei Pada Konsumen Wardah Di Ponorogo)”. Penelitian 

ini bertujuan untuk menguji pengaruh label halal dan celebrity endorser terhadap 

keputusan pembelian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis Generalized 

Structured Component Analisys (GSCA), dimana hasil analisis membuktikan 

bahwa kedua variabel yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Dengan adanya temuan ini maka disarankan kepada 

produsen kosmetik Wardah untuk tetap memelihara kualitas pelayanan terhadap 

konsumen dengan memperhatikan segala aspek bukan hanya label halal maupun 

celebrity endorser. Konsumen yang merasa puas terhadap produk akan menjadi 

konsumen tetap dan tidak berpindah ke merek produk kosmetik yang lain. 

                                                             
13Premi Wahyu Widyaningrum, “Pengaruh . . . . , hlm. 85 
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Keempat belas, As’alul Maghfiroh, Zainul Arifin dan Sunarti, (2016)14, 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Citra Merek Terhadap Minat Beli 

dan Keputusan Pembelian (Survei pada Mahasiswa Program studi Administrasi 

Bisnis Tahun Angkatan 2013/2014 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas 

Brawijaya Malang Pembeli Indosat Ooredoo). Penelitian ini untuk menganalisis 

pengaruh langsung dan tidak langsung citra merek terhadap minat beli dan 

keputusan pembelian. penelitian ini adalah penelitian penjelasan (explonatory 

research) dengan menggunakan path analisys. Teknik pegumpulan sampelnya 

menggunakan accidental sampling dengan 112 resonden. Hasil menunjukkan 

bahwa ada pengaruh signifikan secara parsial baik langsung maupun tidak lansung 

antara variabel citra merek terhadap minat beli dan keputusan konsumen. 

Kelima belas, Rizka Asri Brilliani, Diah Safitri M.Si, Drs. Sudarno M.Si, 

(2016)15, “Analisis Kecenderungan Pemilihan Kosmetik Wanita Di Kalangan Mahasiswi 

Jurusan Statistik Univrsitas Diponegoro Menggunakan Biplot Komponen Utama”. 

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau tren penggunaan kosmetik oleh mahasiswi 

jurusan statistika di Universitas Diponegoro. Penelitian ini menggunakan teknik 

Principal Component Biplots Analisys dimana hasil penelitiannya adalah 

keragaman yang dapat dijelaskan oleh biplot komponen utama dua dimensi ini 

73,01% yang berarti bahwa interpretasi biplot yang dihasilkan mampu 

menerangkan cukup baik hubungan antara merek kosmetik yang dipilih oleh 

                                                             
14As’alul Maghfiroh, dkk, “Pengaruh Citra Merek Terhadap Minat Beli dan Keputusan 

Pembelian (Survei pada Mahasiswa Program studi Administrasi Bisnis Tahun Angkatan 2013/2014 

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Pembeli Indosat Ooredoo)”, Jurnal 

Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 40, No. 1, November 2016, hlm. 132-140 
15Rizka Asri Brilliani, dkk, ”Analisis Kecenderungan Pemilihan Kosmetik Wanita Di 

Kalangan Mahasiswi Jurusan Statistik Univrsitas Diponegoro Menggunakan Biplot Komponen 

Utama”, Jurnal Gaussian, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 545 
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mahasiswi jurusan statistika di Universitas Diponegoro dengan karakteristik dari 

produk-produk kosmetik tersebut. 

Keenam belas, Andrio Husein, (2017)16, melakukan penelitian yang 

berjudul “Analisis Pengaruh Iklan Dan Celebrity Endorser Terhadap Citra Merek 

Dalam Meningkatkan Minat Beli Shampoo Pentene Pada Masyarakat Kota 

Pekanbaru”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh iklan dan celebrity 

endorser terhadap minat beli dengan citra merek sebagai variabel mediasi. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur (Path Analysis), dimana hasil studi 

ini menunjukkan bahwa iklan dan celebrity endorser berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat beli dan citra merek. Dalam hasilnya juga diketahui 

bahwa iklan dapat menimbulkan citra pada merek yang diiklankan, baik dan buruk 

citra terbentuk dari iklan yang ditayangkan dapat mempengaruhi minat beli 

konsumen sedangkan endorser yang baik adalah endorser yang dapat menjaga 

dirinya dari hal-hal yang dapat menyebabkan pemberitaan negatif karena hal ini 

dapat mempengaruhi citra merek yang di-endorser-nya. Pada iklan Pantene 

meanpilkan Anggun sebagai endorser-nya yang merupakan selebriti yang dikenal 

sebagai artis yang berprestasi baik. 

Ketujuh belas, Dian Anggraini Wikamorys dan Thini Nurul Rochmach, 

(2017)17, melakukan penelitian yang berjudul “Aplikasi Theory Of Planned 

Behavior Dalam Membangkitkan Niat Pasien Untuk Melakukan Operasi Katarak”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh TPB terhadap minat pasien 

                                                             
16Andrio Husein, “Analisis . . . . ., hlm. 254-255 
17Dian Anggraini Wikamorys dan Thini Nurul Rochmach, “Aplikasi Theory Of Planned 

Behavior Dalam Membangkitkan Niat Pasien Untuk Melakukan Operasi Katarak”, Jurnal 

Administrasi Kesehatan Indonesia, Vol. 5, No. 1, Januari 2017, hlm. 32-40 
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dalam melakukan operasi katarak. Penelitian ini menggunakan teknik accidental 

sampling dengan jumlah responden sebanyak 67. Pengujian penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi 

TPB meliputi sikap, norma subyektif dan persepsi kontrol diri berpengaruh 

signifikan terhadap niat untuk melakukan operasi katarak. Sikap menjadi variabel 

yang paling dominan dan hal ini mengindikasi bahwa semakin besar rasa ingin 

sembuh maka semakin meningkat pula niat untuk melakukan operasi katarak. 

Kedelapan belas, Ghina Kamilah dan Aniek Wahyuati, (2017)18, 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Labelisasi Halal dan Brand Image 

Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Minat Beli”. Tujuan penelitian ini adalah 

menganalisis pengaruh label halal dan brand image terhadap keputusan beli dengan 

minat beli sebagai variabel intervening atau mediasi. Penelitian ini menggunakan 

teknik analisis jalur (Path Analysis), dimana hasilnya menunjukkan pengaruh tidak 

langsung yang lebih kecil antara labelisasi halal dan brand image terhadap 

keputusan pembelian melalui minat dibandingkan dengan pengaruh langsungnya. 

oleh karena itu bagi pihak produsen disarankan untuk dapat meningkatkan 

keputusan pembelian konsumen tidak hanya mengutamakan umat Islam saja tapi 

juga umat beragama lainnya.  

Kesembilan belas, Elok Fitriya, (2017)19, dalam penelitiannya yang 

berjudul “Analisis Pengaruh Islamic Branding Terhadap Keputusan Konsumen 

                                                             
18Ghina Kamilah dan Aniek Wahyuati, “Pengaruh Labelisasi Halal dan Brand Image 

Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Minat Beli”, Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Vol. 6, No. 

2, Febuari 2017, hlm. 1 
19Elok Fitriya, “Analisis Pengaruh Islamic Branding Terhadap Keputusan Konsumen Untuk 

Membeli Produk”, JIAI-Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia, Vol. 2, No. 1, April 2017, hlm. 31-41 
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Untuk Membeli Produk”. Penelitian ini untuk menganalisis seberapa besar 

pengaruh Islamic Branding Terhadap keputusan yang dilakukan oleh konsumen 

dalam pembelian produk oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember. 

Pengujian penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana dengan bantuan 

SPSS 19. Hasil penelitian ini menunjukkan korelasi yang kuat yang menjelaskan 

bahwa Islamic Branding mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

konsumen dalam melakukan pembelian produk. 

Kedua puluh, Anton Priyo Nugroho, Anas Hidayat dan Hadri Kusuma, 

(2017)20, melakukan penelitian yang berjudul “The Influence of Religiosity and 

Self-Efficacy on The Saving Behavior of Islamic Banks”. Penelitian ini bertujuan 

untuk menguji pengaruh theori TPB dengan menambahkan religiusitas dan efikasi 

diri terhadap perilaku menabung dibank syariah. Penelitian ini menggunakan teknik 

analisis Simultaneous Equation Modeling (SEM) dengan dibantu software AMOS. 

Hasil penelitian ini menunjukkan seluruh variabel TPB berpengaruh positif 

signifikan terhadap niat berperilaku dan hubungan antara niat berperilaku terhadap 

perilaku sangat kuat. Begitu pula dengan hubungan religiusitas terhadap perilaku 

konsumen, religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku 

konsumen dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah. 

Kedua puluh satu, Trisdayana Aryadhe, Alit dan Ida B. Sudiksa (2018)21, 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sikap dan Norma Subyektif 

                                                             
20Anton Priyo Nugroho, dkk, “The Influence of Religiosity and Self-Efficacy on The Saving 

Behavior of Islamic Banks”, Banks and Bank System (open-access), Vol. 12, Issue 3, August 2017, 

hlm. 35-47 
21Trisdayana Aryadhe, dkk, “Pengaruh Sikap dan Norma Subyektif Terhadap Niat Beli dan 

Keputusan Pembelian”, E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 3, 2018, hlm. 1452-1480 
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Terhadap Niat Beli dan Keputusan Pembelian”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh variabel sikap dan norma subyektif terhadap niat beli dan niat 

beli terhadap keputusan pembelian konsumen sepeda motor Honda Scoopy di Kota 

Denpasar. Metode pengambilan sampel menggunakan metode non-probability 

sampling dan menggunakan teknik purposive sampling pada 120 responden. 

Teknik analisis data menggunakan PLS, dan berdasarkan hasilnya diketahui antara 

sikap dan norma subyektif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat beli 

begitu pula dengan niat beli terhadap keputusan pembelian. Hal ini berarti semakin 

baik sikap yang ditunjukkan oleh konsumen, semakin besar dorongan norma 

subyektif yang dirasakan terhadap suatu produk maka semakin besar pula niat 

konsumen untuk malakukan pembelian sepeda motor Honda Scoopy. 

Dibawah ini akan disimpulkan mengenai perbedaan dan persamaan antara 

penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan Penelitian 
No Penulis Judul Persamaan Perbedaan 

1 Syed Syah 

Alam dan 

Nazura 

Mohamed 

Sayuti (2011) 

Applying the Theory of 

Planned Behavior 

(TPB) in halal Food 

Purchasing 

Sama-sama 

menggunakan 

aplikasi TPB 

terhadap niat atau 

intensi 

Penelitian tidak 

menggunakan 

teknik analisis 

regresi linier 

berganda melainkan 

menggunakan PLS 

2 Kamran 

Siddiqui dan 

Zulfikar Ali 

Jumani, 

(2012) 

Bases Of Islamic 

Branding In Pakistan: 

Perception Or Believes 

Sama-sama 

menggunakan 

variabel Islamic 

Branding 

Metode analisis 

data berbeda, tidak 

menggunakan 

Principal 

Component 

Analysis melainkan 

menggunakan PLS 

3 Anggit 

Listyoningrum 

dan Albari, 

(2012) 

Analisis Minat Beli 

Konsumen Muslim 

Terhadap Produk Yang 

Tidak Diperpanjang 

Sertifikat Halalnya 

Sama-sama 

menggunakan 

aplikasi TPB 

terhadap niat atau 

intensi 

Penelitian ini tidak 

menggunakan 

analisis regresi 

berganda namun 

menggunakan PLS 

4 Dwi Wahyu 

Pril Ranto, 

(2013) 

Menciptakan Islamic 

Branding Sebagai 

Membahas Islamic 

Branding 

Penelitian ini studi 

lapangan bukan 

studi literatur 
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Strategi Menarik Minat 

Beli Konsumen 

5 Windi Asiani 

(2014) 

Pengaruh Celebrity 

Endorser Dalam Iklan 

Freshcare 

Aromatheraphy 

Terhadap Keputusan 

Pembelian (Studi 

Kasus Di Wilayah 

Tanjung Duren, 

Jakarta Barat) 

Sama-sama 

menggunakan 

variabel celebrity 

endorser sebagai 

variabel (X) dan 

keputusan 

pembelian sebagai 

variabel (Y) 

Objek penelitian 

berbeda bukan 

konsumen produk 

Apple namun 

konsumen produk 

kosmetik halal 

 

6 Chandra 

Hakim Arif, 

Srikandi 

Kumadji dan 

Edy Yulianto 

(2014) 

Pengaruh Citra Merek, 

Kualitas Produk 

Terhadap Kepercayaan 

Serta Keputusan 

Pembelian (Survei 

pada pembeli sepeda 

motor Honda Vario 

pada PT. Sumber 

Purna Sakti di 

Kabupaten Gresik) 

Variabel dependen 

sama yaitu 

keputusan 

pembelian dan 

metode 

pengumpulan data 

menggunakan 

kuesioner 

Metode analisis 

data berbeda, tidak 

menggunakan Path 

Analisys melainkan 

menggunakan PLS 

7 Ni Made 

Rahayu 

Wulandari dan 

I Ketut 

Nurcahya 

(2015) 

Pengaruh Celebrity 

Endorser, Brand 

Image, Brand Trust 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Clear 

Shampoo Di Kota 

Denpasar 

Sama-sama 

menggunakan 

variabel celebrity 

endorser sebagai 

variabel (X) dan 

keputusan 

pembelian sebagai 

variabel (Y) 

Metode analisis 

data berbeda, tidak 

menggunakan Path 

Analisys melainkan 

menggunakan PLS 

8 Ngakan Putu 

Surya Adi 

Dharma dan I 

Putu Gde 

Sukaatmadja 

(2015) 

Pengaruh Citra Merek, 

Kesadaran Merek dan 

Kualitas Produk 

Terhadap Keputusan 

Membeli Produk Apple 

Variabel 

dependennya sama 

yaitu keputusan 

pembelian (Y) 

Objek penelitian 

berbeda bukan 

konsumen produk 

Apple namun 

konsumen produk 

kosmetik halal 

9 Klemens 

Wedanaji 

Prasastyo, 

(2015) 

Aplikasi theory of 

Planned Behavior 

(TPB) Dalam Intensi 

Pembelian Apartemen 

Di Wilayah Jakarta 

Dengan Domisili 

Sebagai Variabel 

Moderating 

Sama-sama 

menggunakan 

aplikasi TPB 

terhadap niat atau 

intensi 

Objeknya bukan 

apartemen 

melainkan kosmetik 

halal 

10 Nyoman Sara 

Paramita dan 

Ni Nyoman 

Kerti Yasa, 

(2015) 

Sikap Dalam 

Memediasi Hubungan 

Kesadaran Lingkungan 

Dengan Niat Beli 

Produk Kosmetik 

Ramah Lingkungan 

Teknik 

pengambilan 

datanya sama-sama 

menggunakan 

purposive sampling 

Teknik analisis 

tidak menggunakan 

SEM melainkan 

PLS 

11 Muhammad 

Nasrullah, 

(2015) 

Islamic Branding, 

Religiusitas dan 

Keputusan Konsumen 

Terhadap Produk 

Sama-sama 

menggunakan 

variabel Islamic 

Branding, sebagai 

variabel (X) 

Tidak 

menggunakan 

variabel religiusitas 

namun 

menggunakan 
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variabel Celebrity 

Endorser 

12 Nanda 

Octaviona 

(2016) 

Pengaruh Citra Merek 

Dan Persepsi Harga 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Gadget Di 

Toko Surya Phone 

Samarinda 

 

Variabel 

dependennya sama 

yaitu keputusan 

pembelian (Y) 

 

 

 

 

Teknik 

pengambilan 

datanya tidak 

menggunakan 

quota sampling 

namun 

menggunakan 

purposive sampling 

13 Premi Wahyu 

Widyaningru

m (2016) 

Pengaruh Label Halal 

dan Celebrity Endorser 

Terhadap Keputusan 

Pembelian (Survei 

Pada Konsumen 

Wardah Di Ponorogo) 

 

Variabel 

independen sama 

yaitu Celebrity 

Endorser dan 

variabel 

dependennya 

Keputusan 

Pembelian 

Teknik analisis data 

berbeda, tidak 

menggunakan 

Generalized 

Structured 

Component Analysis 

(GSCA) melainkan 

menggunakan PLS 

14 As’alul 

Maghfiro, 

Zainul Arifin 

dan Sunarti, 

(2016) 

Pengaruh Citra Merek 

Terhadap Minat Beli 

dan Keputusan 

Pembelian 

Sama-sama 

menggunakan 

variabel keputusan 

pembelian sebagai 

Y 

Teknik analisis data 

berbeda, tidak 

menggunakan Path 

Analisys melainkan 

menggunakan PLS 

15 Rizka Asri 

Brilliani, Diah 

Safitri M.Si, 

Drs. Sudarno 

M.Si (2016) 

Analisis 

Kecenderungan 

Pemilihan Kosmetik 

Wanita Di Kalangan 

Mahasiswi Jurusan 

Statistik Univrsitas 

Diponegoro 

Menggunakan Biplot 

Komponen Utama 

Sama-sama 

membahas terkait 

Kosmetik 

Teknik analisis data 

berbeda, tidak 

menggunakan 

Principal 

Component Analisys 

Biplot melainkan 

menggunakan PLS 

16 Andrio Husein 

(2017) 

Analisis Pengaruh 

Iklan Dan Celebrity 

Endorser Terhadap 

Citra Merek Dalam 

Meningkatkan Minat 

Beli Shampoo Pentene 

Pada Masyarakat Kota 

Pekanbaru 

Sama-sama 

menggunakan 

Celebrity Endorser 

sebagai Variabel 

(X) 

Objeknya berbeda 

bukan konsumen 

shampoo Pentene 

melainkan kosmetik 

halal 

 

17 Dian 

Anggraini 

Wikamorys 

dan Thini 

Nurul 

Rochmach 

(2017) 

Aplikasi Theory Of 

Planned Behavior 

Dalam Membangkitkan 

Niat Pasien Untuk 

Melakukan Operasi 

Katarak 

Sama-sama 

menggunakan 

aplikasi TPB 

Penelitian ini tidak 

menggunakan 

analisis regresi 

berganda namun 

menggunakan PLS 

18 Ghina 

Kamilah dan 

Aniek 

Wahyuati 

(2017) 

Pengaruh Labelisasi 

Halal dan Brand Image 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Melalui 

Minat Beli 

Variabel 

dependennya sama 

yaitu keputusan 

pembelian (Y) 

Teknik analisis data 

berbeda, tidak 

menggunakan Path 

Analisys melainkan 

menggunakan PLS 

19 Elok Fitriya, 

(2017) 

Analisis Pengaruh 

Islamic Branding 

Terhadap Keputusan 

Sama-sama 

menggunakan 

Tidak 

menggunakan SPSS 
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Konsumen Untuk 

Membeli Produk 

variabel Islamic 

Branding 

namun 

menggunakan PLS 

20 Anton Priyo 

Nugroho, 

Anas Hidayat 

dan Hadri 

Kusuma, 

(2017) 

The Influence of 

Religiosity and Self-

Efficacy on The Saving 

Behavior of Islamic 

Banks 

Sama-sama 

menggunakan 

aplikasi TPB 

Teknik analisis data 

berbeda, tidak 

menggunakan SEM 

melainkan 

menggunakan PLS 

21 Trisdayana 

Aryadhe, Alit 

Suryani dan 

Ida Bagus 

Sudiksa 

(2018) 

Pengaruh Sikap dan 

Norma Subyektif 

Terhadap Niat Beli dan 

Keputusan Pembelian 

Metode 

pengambilan sama-

sama menggunakan 

teknik purposive 

sampling 

Penelitian tidak 

dilakukan di Kota 

Denpasar Namun 

Kota Yogyakarta 

(Sumber: Penulis 2018) 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah disebutkan diatas terlihat 

bahwa terdapat beberapa aspek yang menjadi dasar perbedaan antara penelitian 

sebelumnya dengan penelitian ini. Kebanyakan penelitian diatas mengkaji 

keputusan pembelian konsumen hanya pada produk merek tertentu sedangkan 

penelitian ini meneliti dengan objek yang lebih luas (tidak terikat pada merek 

tertentu). Dalam penelitian ini juga peneliti menerapkan Theory of Planned 

Behavior (Teori Perilaku Direncanakan) sebagai landasan teori untuk membahas 

terkait perilaku konsumen.  

Jika pada penelitian terdahulu TPB digunakan untuk menerangkan 

perilaku hanya sebatas konstruk niat atau intensi maka dalam penelitian ini 

pembahasan sampai kepada tataran perilaku yang bersifat aktual (keputusan 

pembelian konsumen). Untuk metode analisis dalam penelitian ini menggunakan 

PLS. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mayoritas menggunakan 

metode Path Analisys dan SEM. 
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B. Landasan Teori 

1. Islamic Branding 

a. Pengertian Islamic Branding 

Merek sangat terkait dengan emosi, terlebih lagi ketika agama 

terlibat. Perbedaan semacam itu menjadi penting bagi perusahaan 

dipasar Islam untuk memahami implikasi religius. Merek diciptakan 

dengan niat oleh pemiliknya sehingga dorongan konsumsi akan 

terjadi.22 Sebuah produk dapat menarik konsumen jika mempunyai 

merek atau brand. Branding memiliki tempat khusus dibenak 

konsumen, bukan didunia nyata. Branding bukanlah pertarungan untuk 

menentukan siapa yang dapat membuat produk lebih baik namun siapa 

yang dapat menciptakan persepsi yang lebih baik.23  

Tjiptono24 menyatakan definisi merek sebagai nama, istilah 

simbol, atau lambang, desain, warna, gerak atau kombinasi atribut-

atribut produk lainnya yang diharapkan dapat dapat memberikan 

identitas dan sebagai pembeda terhadap produk pesaing. Kotler25 juga 

mengidentifikasi bahwa merek adalah nama, istilah, tanda atau lambang 

atau desain atau kombinasinya yang dikamsudkan untuk barang atau 

jasa dari seorang atau sekelompok penyaji dan membedakannya dari 

produk sejenis dari penyaji lain. 

                                                             
22Wilson, J.A.J. “The New Wave of Transformational Islamic Marketing: Reflection and 

Definitions”, Journal of Islamic Marketing, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 5-11 
23Jacky Tai dan Chew,”Brand Management”, (Jakarta: Era Indeks, 2007), hlm. 15 
24Fandy Tjiptono,”Strategi Pemasaran Edisi ke 3”, (Jakarta: PT Indeks, 2008), hlm. 104 
25Philip Kotler, “Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan 

Kontrol”, (Jakarta: Prenhallindo, 2000), hlm. 163 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa merek merupakan 

lambang atau simbol yang diberikan perusahaan terhadap produknya 

dan membedakannya dari produk sejenis dari perusahaan lain. Juga 

lebih dari itu, merek adalah sesuatu yang dibentuk dalam pikiran 

pelanggan dan memiliki kekuatan membangun kepercayaan 

pelanggan.26 

Pemahaman merek halal dan Islam sangat penting dan jika 

konsumen muslim tidak mendorong dan memelihara, merek-merek 

Islam akan tetap ada karena produk budaya dan status halal bersifat 

sementara. Bagi umat Islam, branding tak dapat dipisahkan dari iman, 

yang menentukan bahwa semua aktivitas harus bersifat ilahi dan 

perasaannya akan sesuai dengan tuntunan Allah.27 Meningkatnya minat 

pada merek dan pemasaran Islam karena argumen yang meyakinkan 

diberikan oleh ukuran pasar semata dan meningkatnya kesadaran akan 

konsumsi Islam dan pemberdayaan konsumen Islam yang lebih besar. 

Jumani dan Siddiqui28 telah menyatakan sebuah merek harus 

memenuhi semua aspek merek untuk konsumen muslim, karena 

konsumen muslim mengkonsumsi barang atau jasa tersebut yang 

memenuhi hukum dan norma Islam. Merek halal atau merek Islam yang 

diciptakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang membimbing apa 

                                                             
26Aaker, D.A, “Managing Brand Equity: Capitalizing on The Value of a Brand Name”, (New 

York: The Free Press, 1991), hlm. 14 
27Ahmad Baker Alserhan, “On Islamic Branding: Brand as good deed”, Journal of Islamic 

Marketing, Vol. 18, No. 1, May 2010, hlm. 34  
28Zulfiqar Ali Jumani dan Kamran Siddiqui, “Bases of. . . . ., hlm. 3 
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yang diizinkan tidak hanya diindustri makanan namun juga semua 

pasar. 

Islamic Branding dapat dimaknai sebagai penggunaan nama-

nama-nama yang berkaitan dengan Islam atau menunjukkan identitas 

halal untuk sebuah produk. Islamic Branding diklasifikasikan dalam 

tiga bentuk, yaitu: 

1) Islamic brand by compliance, yaitu Islamic Brand harus 

menunjukkan dan memiliki daya tarik yang kuat pada konsumen 

dengan cara patuh dan taat kepada syariah Islam. Brand atau 

merek yang masuk dalam kategori ini adalah produknya halal, 

diproduksi oleh negara Islam, dan ditujukan untuk konsumen 

muslim. Contoh kosmetik yang sesuai dengan indikator ini 

misalnya Safi, Wardah, Zoya, Mazaya dan lain sebagainya. 

2) Islamic brand by origin, yaitu penggunaan brand  tanpa harus 

menunjukkan kehalalan produknya karena produk berasal negara 

asal produk tersebut sudah dikenal sebagai negara Islam. Contoh 

kosmetik yang sesuai dengan indikator ini misalnya lipstik Hare 

atau yang lebih dikenal dengan lipstik arab yang biasanya 

menjadi oleh-oleh haji atau umroh. 

3) Islamic brand by customer, yaitu branding yang berasal dari 

negara non muslim tetapi produknya dinikmati oleh konsumen 

muslim. Branding ini biasanya menyertakan label halal pada 

produknya agar dapat menarik konsumen muslim. Contoh 
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kosmetik yang sesuai dengan indikator ini misalnya Garnier, 

Oriflame dan Silky Girl. 

Konsumen muslim dituntun untuk selektif dalam memilih produk 

yang akan dikonsumsi. Label halal pada bungkus yang terdapat pada 

produk belum tentu menjamin kehalalan produk, hal ini sesuai dengan 

penelitian Ali29 yang menyatakan bahwa baik muslim di Australia 

maupun di Malaysia terkadang tak percaya begitu saja terhadap produk 

yang bersertifikat halal. Mereka akan meneliti lebih lanjut produk 

tersebut dengan melihat bahan-bahan yang tercantum dalam produk dan 

memastikannya benar halal dan layak untuk dikonsumsi. Hal ini 

menunjukkan bahwa Islam sudah menjadi way of life bagi mereka. 

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang 

label halal dan iklan pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan 

yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain 

yang disertakan dalam pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan 

pada dan atau merupakan bagian kemasan pangan. 

Menurut pemerintah pasal 9 dan pasal 10, setiap orang yang 

memproduksi dan mengemas pangan yang dikemas keseluruh wilayah 

Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan 

tersebut halal. Bagi umat Islam bertanggungjawab atas kebenaran 

penyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan pada label. 

                                                             
29Yunus Ali, “Halal Branding:, . . . ., hlm. 3 
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Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis 

Ulama Indonesia atau yang lebih sering dikenal LPPOM MUI adalah 

lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan 

memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-

obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan 

dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk 

dikonsumsi bagi umat muslim khususnya di wilayah Indonesia. 

LPPOM MUI didirikan atas keputusan Majelis Ulama Indonesia 

berdasarkan surat keputusan No. 018/MUI/1989, pada 26 Jumadil awal 

1409 Hijriah atau 6 Januari 1989. Sertifikat produk halal adalah surat 

keputusan fatwa halal yang dikeluarkan Dewan Pimpinan MUI dalam 

bentuk sertifikat, sertifikat produk halal ini merupakan syarat untuk 

mencantumkan label halal pada produk. 

 
 

Gambar 1. Label Halal pada kemasan produk 
    (Sumber: Penulis 2018) 

 

b. Pasar Produk Halal 

Dalam jurnal Yulfan30, Sandikci dan Jafari mengatakan bahwa 

dalam beberapa tahun terakhir, Islam telah menjadi sangat terlihat baik 

                                                             
30Yulfan Arif Nurohman, , “Theoritical Review: Teori Merek Halal”, Jurnal Among Makarti, 

Vol.10, No. 20, Desember, 2017, hlm. 90 
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dimedia, politik, maupun pasar. Dibagian pasar seperti yang terlihat 

akhir-akhir ini produk dengan label halal menjadi pilihan konsumen 

lebih dari sekedar permasalahan religius. Halal adalah bisnis besar, dari 

pembuatan produk halal sampai perputaran uang di bank syariah. 

Perusahaan multinasional yang memasuki pasar halal yang luas 

harus membuatnya menjadi lebih global dalam hal memperhatikan 

kebutuhan uman Islam sebagai segmen baru pelanggan. Perusahaan 

tidak akan benar-benar global kecuali mereka melayani pasar ini. 

Misalnya Nestlé melakukan industri halal lebih awal dibandingkan 

produsen lainnya. kenyataannya, pelaksanaan halal-mencakup aspek 

pengendalian, kepastian dan manajemen untuk memastikan bahwa 

produk tersebut mencapai status halal dan dipertahankan melalui 

keluarnya – di Nestlé Malaysia pada tahun 1970an, diikuti oleh 

pembentukan komite halal pada tahun 1980an untuk mengawasi standar 

halal dari pertanian ke pabrik untuk operasi perusahaan diseluruh dunia. 

Diperkirakan pasar produk halal akan terus tumbuh secara 

substansial. Seiring tumbuh, diperirakan bahwa lorong disupermarket 

diseluuh dunia akan didedikasikan untuk produk ini, dengan cara yang 

sama seperti produk kosher dan produk etnik lainnya hari ini. Seperti 

industri halal dan organik, produk halal bergerak ke arus utama dan 

menarik bagi konsumen yang mencari produk etis berkualitas tinggi. 
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Beberapa perusahaan yang sesuai dengan syariah mengungkapkan 

bahwa tidak semua pelanggan mereka beragama Islam.31 

c. Pengertian Kosmetik dan Kosmetik Halal 

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam 

Peraturan Kepala BPOM RI No. HK.03.1.23.08.07331 tahun 2011 

tentang Metode Analisis Kosmetik menyebutkan bahwa kosmetik 

adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada 

bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ 

genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama 

untuk membersihkan, mewangikan dan mengubah penampilan dan atau 

memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada 

kondisi baik.32 

Tranggono33 mengatakan bahwa penggolongan kosmetik 

menurut penggunaannya bagi kulit terbagi menjadi 2 jenis, yaitu: 

1) Kosmetik Riasan 

Kosmetik riasan (make up) adalah kosmetik yang diperlukan 

untuk merias atau memperindah penampilan kulit. 

2) Kosmetik Perawatan Kulit 

Kosmetik perawatan kulit (skin care) adalah kosmetik yang 

diutamakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan kulit, 

                                                             
31Ibid , hlm. 90 
32Rizka Asri Brilliani, dkk, ”Analisis. . . . ., hlm. 545 
33Trenggono, dkk, Buku Pegangan Ilmu Kosmetik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 

hlm. 8 
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bahkan terkadang untuk menghilangkan kelainan-kelainan pada 

kulit. 

Pada produk kosmetik halal, label halal menandakan sebuah 

produk terbuat dari bahan-bahan yang tak mengandung unsur haram. 

Bahan-bahan yang seringkali dicurigai mengandung unsur halam dalam 

produk kosmetik adalah elastin, ekstrak plasenta, hingga kolagen. Hal ini 

dikarenakan bahan-bahan tersebut bisa saja berasal dari bahan atau bagian 

hewan yang dikategorikan haram dalam agama Islam. Kehalalan produk 

kosmetik juga ditentukan oleh proses pembuatannya.  

Mskipun menggunakan bagian hewan yang dikategorikan halal, 

hewan tersebut harus dipastikan telah diproses sesuai syariat Islam. Begitu 

pula dengan penujian produknya. Jika dilakukan pada hewan, produk 

kosmetik dinyatakan halal jika pengujiannya tidak dengan maksud 

menyakiti dan membunuh. Dalam Islam segala bentuk penyiksaan 

terhadap hewan itu haram.34 

Memproduksi produk halal adalah bagian dari tanggungjawab 

perusahaan kepada konsumen muslim. Di Indonesia untuk memberikan 

keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal, 

maka perusahaan perlu memiliki Sertifikat Halal MUI. Sertifikat halal 

penting untuk memastikan tubuh tidak terkontaminasi bahan-bahan yang 

diharamkan dalam agama Islam. Untuk mendapatkan sertifikat halal dari 

                                                             
34Beauty Journal By Sociolla, Kosmetik Halal, Dikutip dari 

https://journal.sociolla.com/bjglossary/kosmetik-halal/, diakses pada hari Senin tanggal 3 Maret 

2018 pukul 13.10 WIB 

https://journal.sociolla.com/bjglossary/kosmetik-halal/
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LPPOM MUI, sebuah produk harus menjalani serangkaian pengujian. 

Pertama kali perusahaan yang memproduksi harus menerapkan sistem 

jaminan halal (SJH).  

Sistem ini merupakan komitmen memproduksi produk dengan 

cara halal. Sistem jaminan ini meliputi kebijakan, manajemen, bahan, 

produksi, fasilitas, prosedur hingga audit internal yang halal. Setelah 

menerapkan sistem jaminan halal, perusahaan dapat melakukan 

pendaftaran sertifikat halal secara online di laman atau aplikasi LPPOM 

MUI. Jika memenuhi semua persyaratan, produk kosmetik akan 

dirapatkan dalam sidang komisi fatwa LPPOM MUI untuk mendapatkan 

sertifikat halal. Sertifikat  ini berlaku dua tahun dan dapat diperpanjang.35 

d. Indikator Islamic Branding 

Islamic Branding sangat penting dalam melakukan suatu bisnis 

karena brand inilah yang menjadi ciri khas suatu perusahaan dalam 

memasarkan produk dan sebagai salah satu menarik konsumen untuk 

membeli produknya. Mengacu pada penelitian Jumani dan Siddiqui 

(2012)36 pengukuran variabel Islamic Branding yaitu: 

3) Islamic brand by compliance  

4) Islamic brand by origin  

5) Islamic brand by customer 

 

                                                             
35Tim Liputan, Yuk Kenali Kosmetik Berlabel Halal dari LPPOM MUI, Dikutip dari 

https://saliha.id/wellness/article/12003170718-200517-yuk-kenali-kosmetik-berlabel-halal-dari-

lppom-mui, diakses pada hari Senin tanggal 3 Maret 2018 pukul 13.5 WIB 
36Zulfiqar Ali Jumani dan Kamran Siddiqui, “Bases of. . . . ., hlm. 3 
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2. Periklanan 

a. Pengertian Periklanan  

Pemasaran modern memerlukan lebih dari sekedar 

mengembangkan produk yang baik, menetapkan harga yang menarik 

dan membuat produk mudah dijangkau oleh pelanggan sasarannya. 

Perusahaan harus dapat berkomunikasi dengan pelanggan yang ada 

sekarang dan pelanggan potensial, pengecer, pemasok, dan pihak-pihak 

berkepentingan lainnya serta masyarakat umum.37 Salah satu elemen 

dalam komunikasi pemasaran yang sering digunakan adalah periklanan.  

Periklanan adalah semua bentuk penyajian dan promosi non 

personal atas ide, barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan 

tertentu.38 Periklanan merupakan salah satu bauran dalam komunikasi 

pemasaran yang dapat menarik perhatian khalayak luas karena 

karakteristiknya. Iklan merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan 

untuk mempengaruhi setiap lapisan anggota masyarakat dengan 

membantu para pelaku usaha untuk menyampaikan pesannya mencapai 

sasaran komunikasi. 

Dalam menyampaikan pesannya, iklan harus dapat membujuk 

dan mampu membangun reputasi. Iklan juga berfungsi sebagai tenaga 

                                                             
37Philip Kotler, Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol 

(edisi Bahasa Indonesia Jilid 2), Alih bahasa oleh Hendra Teguh dan Ronny Antonius Rusli, 

(Jakarta: Prenhallindo, 1997), hlm. 67 
38Agus Hermawan, Komunikasi Pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 72 
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pemasar dan dapat mendorong calon konsumennya untuk membeli 

suatu produk tanpa melihat atau mencobanya.39 

b. Pentingnya Peran Iklan 

Faktor kunci utama periklanan adalah bahwa iklan harus 

menggugah perhatian calon konsumen terhadap produk atau jasa yang 

ditawarkan perusahaan. Para konsumen potensial dibuat untuk 

memerhatikan dan peduli terhadap produk yang memberikan manfaat 

bagi mereka yang akan memberikan alasan untuk membeli. Periklanan 

juga penting untuk menghubungkan konsumen yang sudah ada dan 

mengingatkan mereka akan alasan dalam memilih produk yang 

diiklankan. Konsumen yang sudah ada juga dibuat untuk tetap menjaga 

hubungan dengan produk dan jasa terbaru yang tersedia bagi mereka 

dengan mengingatkan keberadaan produk secara intensif.40 

c. Celebrity Endorser 

Celebrity endorser adalah pendukung iklan atau juga dikenal 

sebagai bintang iklan yang mendukung produk yang diiklankan. 

Keberhasilan sebuah iklan tidak terlepas dari seorang bintang iklan atau 

yang lebih dikenal dengan celebrity endorser dalam mempromosikan 

sebuah merek produk, terutama bila iklan tersebut ditayangkan di media 

televisi.  

                                                             
39Tom Brannan, Integrated Marketing Communication, Memadukan Upaya Public Relation, 

Iklan dan Promosi untuk Membangun Identitas Merek (Terj, Cet.2), (Jakarta: PPM, 2005), hlm. 56 
40Agus Hermawan, Komunikasi . . . . ., hlm. 72 
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Selebriti memiliki daya tarik yang dapat dijadikan strategi yang 

efektif bila digunakan oleh pengiklan dalam mempromosikan produk 

maupun jasa. Schiffman dan Kanuk membagi daya tarik penggunaan 

selebriti oleh pemasar menjadi empat tipe:41 

1) Pernyataan: didasarkan pada pemakaian pribadi, seorang selebriti 

membuktikan kualitas produk dan jasa 

2) Dukungan: selebriti meminjamkan namanya dan muncul atas 

nama suatu produk atau jasa dimaan selebriti dapat berperan 

sebagai ahli atau bukan 

3) Aktor: selebriti menyajikan suatu poduk atau jasa sebagai bagian 

dari dukungan karakter 

4) Juru bicara: selebriti mewakili merek atau perusahaan selama 

jangka waktu tertentu. Perusahaan dapat memilih selebriti 

berdasarkan daya tarik ini atau mempromosikan produk dan 

jasanya melalui dukungan dari orang terkenal seperti selebriti. 

McCracken dikutip dalam Batra et al42 menyatakan 

pandangannya bahwa seorang endorser tidak hanya dianggap memiliki 

pengaruh secara simbolis dengan mengalihkan kepribadiannya kepada 

merek yang di-endorser-kan melalui periklanan, lalu diteruskan kepada 

konsumen melalui tindakan konsumsi atau kepemilikan suatu merek. 

                                                             
41Leon G. Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk, Perilaku Konsumen Edisi ketujuh.. Alih bahasa 

oleh Drs. Zoelkipli Kasip, (Jakarta: PT. IINDEKS, 2008), hlm. 37 
42Batra Rajeev, John G. Myers dan David A. Aker, Advertising Management Fifth Edition, 

(New Jersey: Prentice Hall Inc, 1996), hlm. 67 
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Selebriti merupakan figur yang telah dikenal oleh masyarakat 

luas, oleh karena itu asosiasi antara selebriti dan merek dalam 

periklanan mampu mengefektifkan penyampaian pesan kepada 

konsumen.43 

d. Dimensi Celebrity Endorser 

Terrence Shimp menggolongkan dua atribut umum yaitu 

krediblitas dan daya tarik yang didalamnya terdapat lima atribut khusus 

celebrity endorser untuk memfasilitasi efektifitas komunikasi. Secara 

spesifik, Shimp mengatakan bahwa lima atribut khusus endorser 

dijelaskan dengan model TEARS. Dimana TEARS tersebut terdiri 

dari:44   

1) Truthworthiness (dapat dipercaya) mengacu kepada kejujuran, 

integritas dan kepercayaan diri dari seorang sumber pesan.  

2) Expertise (keahlian), mengacu kepada pengetahuan, pengalaman 

atau keahlian yang dihubungkan dengan merek yang didukung. 

3) Attractiveness (daya tarik), mengacu pada diri yang dianggap 

sebagai hal yang menarik untuk dilihat dalam kaitannya dengan 

konsep kelompok tertentu dengan daya tarik fisik. 

4) Respect (kualitas dihargai), adalah kualitas yang dihargai atau 

digemari sebagai akibat dari kualitas pencapaian personal. 

                                                             
43Terence, A. Shimp, Advertising. . . . ., hlm. 459 
44Ibid., hlm. 469-471 
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5) Similiarity (kesamaan dengan audience yang dituju), mengacu 

pada kesamaan antar Endorser dan audience dalam hal umur, 

jenis kelamin, etnis, staus sosial dan sebagainya. 

3. Teori Perilaku Konsumen 

a. Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Direncanakan) 

Theory of Planned Behavior dikembagkan oleh dua profesor 

psikologi Icek Ajzen dan Martin Fishbein. Penjelasan singkat dari 

Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Direncanakan) dapat 

digunakan untuk memprediksi apakah seseorang akan melakukan atau 

tidak melakukan suatu perilaku. Theory of Planned Behavior  

didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional 

dan menggunakan informasi-informasi yang tersedia untuknya secara 

sistematis. Setiap individu memikirkan implikai dari tindakan mereka 

sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan 

perilaku-perilaku tertentu.45 

Teori perilaku direncanakan ini menggunakan tiga konstruk 

sebagai antesenden dari intensi, yaitu sikap kita terhadap perilaku 

tersebut, norma subjektif, dan perasaan kita mengenai kemampuan 

mengontrol segala sesuatu yang mempengaruhi apabila hendak 

melakukan perilaku tersebut.46 

                                                             
45Anton Priyo Nugroho, “Pengaruh Religiusitas dan Efikasi Diri Terhadap Perilaku 

Menabung di Perbankan Syariah”, Disertasi Doktor, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2015, hlm. 42-43 
46Mahyarni, “Theory of Reasoned Action dan Theory of Planned Behavior (Sebuah Kajian 

Historis tentang Perilaku)”, Jurnal El-Riyasah, Vol. 4, No. 1, 2013, hlm. 15 
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1) Attitude toward Behavior (Sikap terhadap perilaku) 

Ajzen mengemukakan bahwa sikap terhadap perilaku ditentukan 

oleh keyakinan yang diperoleh mengenai konsekuensi dari suatu 

perilaku atau disebut juga behavioral beliefs. Beliefs berkaitan 

dengan penilaian-penilaian subjektif seseorang terhadap dunia 

sekitarnya, pemahaman mengenai diri dan lingkungannya. 

Bagaimana cara mengetahui belief, dalam teori perilaku 

direncakanan ini, Ajzen menyatakan bahwa belief dapat 

diungkapkan dengan cara menghubungkan suatu perilaku yang 

akan kita prediksi dengan berbagai manfaat atau kerugian yang 

mungkin diperoleh apabila kita melakukan atau tidak melakukan 

perilaku itu. Keyakinan ini dapat memperkuat sikap terhadap 

perilaku bedasarkan evaluasi dari data yang diperoleh bahwa 

perilaku itu dapat memberikan keuntungan bagi pelakunya. 

2) Subjective Norm (Norma Subjektif) 

Norma subjektif adalah perasaan atau dugaan seseorang terhadap 

harapan-harapan dari orang-orang yang ada dalam kehidupanya 

tentang yang dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu, 

karena perasaan ini bersifat subjektif maka dimensi ini disebut 

norma subjektif. Hubungan terhadap perilaku sangat menentukan 

maka norma subyektif juga dipengaruhi keyakinan. Bedanya 

adalah apabila hubungan sikap dan perilaku merupakan fungsi 

dari keyakinan terhadap perilaku yang akan dilakukan 



    46 
 

 

(behavioral belief) maka norma subyektif adalah fungsi dari 

keyakinan seseorang yang diperoleh atas pandangan orang lain 

yang mempunyai hubungan dengannya. 

3) Perceived Behavior Control (Persepsi Kontrol Perilaku) 

Persepsi kontrol perilaku adalah perasaan seseorang mengenai 

mudah atau sulitnya mewujudkan perilaku tertentu. Ajzen 

menjelaskan tentang perasaan yang berkaitan dengan perilaku 

kontrol dengan cara membedakannya dengan locus of control 

atau pusat kendali yang dikemukakan oleh Rotter’s. Pusat kendali 

berkaitan dengan keyakinan seseorang yang relatif stabil dalam 

setiap situasi. Persepsi kontrol perilaku dapat berubah tergantung 

kondisi dan jenis perilaku yang akan dilakukan. Pusat kendali 

berkaitan dengan keyakinan individu bahwa keberhasilannya 

melakukan segala sesuatu tergantung pada usahanya sendiri. 

Keyakinan ini berkaitan dengan pencapaian yang spesifik, 

misalnya keyakinan dapat menguasai keterampilan menggunakan 

komputer dengan baik disebut kontrol perilaku (perceived 

behavior control). 

Dalam teori perilaku direncanakan, Ajzen mengemukakan bahwa 

persepsi kontrol ditentukan oleh keyakinan individu mengenai 

ketersediaan sumber daya berupa peralatan, kompabilitas, kompetensi, 

dan kesempatan (control believe strength) yang mendukung atau 

menghambat perilaku yang akan diprediksi dan besarnya peran sumber 
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daya tersebut (power of control factor) dalam mewujudkan perilaku 

tersebut. Keyakinan yang kuat terhadap tersedianya sumber daya dan 

kesempatan yang dimiliki individu berkaitan dengan perilaku tertentu 

dan semakin besar peranan sumber daya tersebut maka semakin kuat 

persepsi kontrol individu terhadap perilaku tersebut. Individu yang 

mempunyai persepsi kontrol yang tinggi akan terus terdorong dan 

berusaha untuk berhasil karena yakin dengan sumberdaya dan 

kesempatan yang ada, kesulitan yang dihadapinya dapat diatasi. 

Teori ini bertujuan untuk memahami pengaruh-pengaruh 

motivasioal terhadap perilaku yang bukan dibawah kendali atau 

kemauan individu sendiri. Juga untuk mengindetifikasi bagaimana dan 

kemana mengarahkan strategi-strategi untuk perubahan perilaku dan 

juga untuk menjelaskan pada tiap aspek penting beberapa perilaku 

manusia seperti mengapa seseorang membeli rumah baru, memilih 

seorang calon dalam pemilu, mengapa tidak masuk kerja atau mengapa 

melanggar peraturan dan lain sebagainya. 

b. Niat Berperilaku 

Ajzen dan Fishbein berpendapat bahwa intensi atau niat adalah 

komponen utama dalam teori perilaku direncanakan dan anteseden 

langsung dari perilaku aktual. Mereka berpendapat bahwa individu 

cenderung untuk melakukan perilaku aktual jika memiliki kesempatan; 

semakin kuat intensi atau niat untuk melakukan perilaku, semakin besar 

kemungkinan indvidu tersebut akan melakukan perilaku. Selanjutnya 
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Ajzen dan Fishbein mendefinisikan intensi atau niat sebagai dimensi 

probabilitas subyektif individu dalam kaitan antara diri sendiri dan 

perilaku. Sehingga intensi merupakan komponen yang ada dalam 

individu yang mengacu kepada keinginan untuk melakukan perilaku 

tertentu.47 

Menurut teori ini, intensi berperilaku ditentukan oleh tiga faktor 

penentu yaitu:48 

1) Behavioral belief, yaitu keyakinan individu akan hasil suatu 

perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (belief strength and 

outcome evaluation) 

2) Normative belief, yaitu keyakinan akan harapan normatif orang 

lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normatif 

belief motivation to complay) 

3) Control belief, yaitu kyakinan tentang keberadaan hal-hal yang 

mendukung atau menghambat perilaku yang akan dilakukan dan 

persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan 

menghambat perilaku tersebut (perceived power). 

c. Definisi Perilaku Konsumen 

Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa manusia adalah makhluk 

ekonomi yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasannya dan selalu 

bertindak rasional. Para konsumen akan berusaha memaksimalkan 

                                                             
47 Anton Priyo Nugroho, “Pengaruh Religiusitas . . . . ., hlm. 61 
48 Ibid., hlm. 62 
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kepuasannya selama kemampuan finansialnya memungkinkan. Mereka 

memiliki pengetahuan tentang alternatif produk yang dapat memuaskan 

kebutuhan mereka.49 Kepuasan menjadi hal yang teramat penting dan 

seakan menjadi hal utama yang harus dipenuhi. 

Perilaku konsumen snagat erat kaitannya dengan masalah 

keputusan yang diambil seseorang dalam persaingan dan penentuan 

untuk mendapatkan dan mempergunakan barang dan jasa. Konsumen 

mengambil banyak macam pertimbangan untuk mengambil keputusan 

dalam pembelian. kebanyakan perusahaan besar meneliti keputusan 

pembelian konsumen secara amat rinci untuk menjawab pertanyaan 

mengenai, apa yang dibeli konsumen, dimana mereka membeli, 

bagaimana dan berapa banyak mereka membeli serta mengapa mereka 

membeli.50 

Sedangkan menurut Swastha dan Handoko, perilaku konsumen 

dapat diidentifikasi sebagai kegiatan-kegiatan individu secara langsung 

terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan 

jasa-jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada 

persiapan dan menentukan kegiatan-kegiatan tertentu.51 

 

 

                                                             
49Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 

hlm. 1 
50Sri Wigati, “Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Maliyah, Vol. 

1, No. 1, 2011, hlm. 25 
51Swastha B. dan Handoko, Analisis Perilaku Terhadap Konsumen Tabungan Perbankan, 

(Solo: PT. Aksara Solopos, 2010), hlm. 2 
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d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Konsumen diasumsikan sellau bertujuan untuk memperoleh 

kepuasan (utility) dalam kegiatan konsumsinya. Utility secara bahasa 

berarti berguna (usefull), membantu (helpfull) atau menguntungkan 

(advantage). Dalam konteks ekonomi utilitas dimaknai sebagai 

kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika 

mengkonsumsi barang. Kegunaan ini bisa juga dirasakan sebagai rasa 

“tertolong” dari suatu kesulitan karena mengkonsumsi barang 

tersebut.52 

Dengan hal tersebut maka konsumen telah mengambil sebuah 

keputusan untuk mengkonsumsi suatu barang karena faktor “tertolong”. 

Pengambilan keputusan didasari dengan berbagai hal baik dari dalam 

individu maupun dari luar individu konsumen yang mampu 

memberikan rasa kepuasan yang tertinggi. Keputusan konsumen untuk 

menentukan pembelian sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, 

sosial, pribadi dan psikologi pembeli. Juga oleh faktor-faktor yang tidak 

dapat dikendalikan oleh pemasar tapi harus benar-benar 

diperhitungkan. 

Faktor yang pertama adalah kebudayaan. Faktor kebudayaan 

mempunyai pengaruh yang paling luas terhadap perilaku konsumen. 

Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, sub-

kultur, dan kelas sosial pembeli. Kultur adalah penentu paling pokok 

                                                             
52Imadudin Yuliadi, Ekonomi Islam Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: LPPI, 2001), hlm 1 
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dari keinginan dan perilaku seseorang. Makhluk yang lebih rendah 

umumnya akan dituntut naluri. Sedangkan manusia biasanya 

mempelahari perilaku dari lingkungan sekitar, sehingga nilai, persepsi, 

preferensi dan perilaku seseorang yang tinggal di daerah tertentu akan 

berbeda dengan daerah lain. sub-kultur merupakan lebih kecil 

dibanding kultur yang memiiki etnis yang lebih khas. Sedangkan kelas 

sosial adalah susunan yang relatif permanen dan teratur dalam suatu 

masyarakat yang anggotanya memiliki nilai, minat dan perilaku yang 

sama.53 

Kedua, faktor sosial. Perilaku konsumen juga akan dipengaruhi 

oleh faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, peran dan status 

sosial dari konsumen tersebut. Kelompok ini sangat berpengaruh besar 

dalam pegambilan keputusan, sehingga pemasar harus sangat 

memperhatikan faktor kelompok dalam menyusun strategi pemasaran. 

Kelompok ini bisa dibedakan menjadi dua yaitu primer dan rujukan. 

Kelompok primer terjadi kaarena interaksi secara intensif seperti 

keluarga dan teman. Kelompok ini mmberi pengaruh yang sangat besar 

terhadap keputusan konsumen. Sedangkan kelompok rujukan adalah 

kelompok yang merupakan titik perbandingan atau tatap muka atau 

tidak langsung dalam pembentukan sikap seseorang. Faktor sosial 

lainnya adalah peran dan status. Tiap peran membawa status yang 

                                                             
53Bilson Simamora, Panduan Riset Perilaku Konsumen, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2008), hlm. 7 
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mencerminkan penghargaan umum oleh masyarakat. Contohnya adalah 

direktur yang memiliki pakaian mahal dan mobil mewah.54 

Ketiga, faktor pribadi. Keputusan seorang pembeli juga 

dipengaruhi oleh karakter pribadi yang bersangkutan.55 Daur hidup 

berkaitan dengan siklus hidup seseorang. Tahapan-tahapan dalam hidup 

psikologi berhubungan dengan perubahan atau transformasi tertentu 

pada saat mereka menjalani hidup. Jabatan mengidentifikasi kelompok 

pekerja yang memiliki minat diatas rata-rata. Keadaan tertentu ini tidak 

lain adalah pendapatan yang dibelanjakan, tabungan, harta, dan aktifitas 

meminjam. Gaya hidup adalah pola hidup yang diekspresikan oleh 

minat, pendapatan, kegiatan yang semua itu tidak lepas dari interaksi 

dengan lingkungannya. Konsep diri adalah karakteristik psikologis 

yang berbeda dari setiap yang memandang respon terhadap lingkungan 

yang konsisten.56 

Keempat, faktor psikologis. Seseorang mempunyai banyak 

kebutuhan baik yang bersifat biogenik atau biologis. Kebutuhan timbul 

dari suatu keadaan fisiologis tertentu seperti lapar, haus dan sebagainya. 

Sedangkan kebutuhan yang bersifat psikologis adalah kebutuhan yang 

timbul dari keadaan tertentu seperti kebutuhan untuk diakui, harga diri 

atau kebutuhan untuk diterima lingkungan. Sedangkan faktor 

                                                             
54Ibid., hlm. 8 
55Ibid., hlm. 10 
56Nugroho J. Setiadi, Perilaku. . . . ., hlm. 12 
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psikologis yang utama adalah motivasi, persepsi, proses belajar serta 

kepercayaan dan sikap.57 

e. Keputusan Pembelian Konsumen 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu 

masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal dan 

eksternal. Dengan rangsangan internal, salah satu dari kebutuhan 

normal seseorang seperti rasa lapar, harus dan seks naik ketingkat 

maksimum dan menjadi dorongan atau kebutuhan bisa timbul akibat 

rangsangan eksternal. 

Pemasar harus mengidentifiikasi keadaan yang memicu 

kebutuhan tertentu dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah 

konsumen. Lalu mereka dapat mengembangkan strategi pemasaran 

yang memicu minat konsumen. Terutama untuk pembeli fleksibel 

seperti barang mewah, paket liburan, dan pilihan liburan. Pemasar 

mungkin harus meningkatkan motivasi konsumen sehingga pembelian 

potensial mendapat pertimbangan serius.58 

Kotler menjelaskan proses pengambilan keputusan pembelian 

terdiri dari 5 tahapan, yaitu menganalisis keinginan dan kebutuhan, 

pencarian informasi informasi dan penilaian sumber-sumber 

pembelian, dan seleksi terhadap alternatif pembelian, keputusan untuk 

membeli dan perilaku setelah pembelian. 

                                                             
57Bilson Simamora, Panduan. . . . ., hlm. 11 
58Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, (edisi Bahasa Indonesia, 

Cet. 13 Jilid 2), alih bahasa oleh Bob Sabran, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 184 
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Gambar 2. Model 5 Tahapan Proses Pengambilan Keputusan 

    (Sumber: Philip Kotler 2008) 

 

Berikut merupakan penjelasan dari lima tahapan proses 

pengambilan keputusan menurut kotler:59 

1) Pengenalan masalah 

Proses pembelian dimulai dengan pengenalan masalah atau 

kebutuhan. Kebutuhan itu dapat digerakkan oleh rangsangan dari 

dalam atau dari luar pembeli. 

2) Pencarian informasi 

Konsumen dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber, 

meliputi: 

a) Sumber pribadi: keluarga, teman, tetangga, kenalan. 

b) Sumber komersil: iklan, tenaga penjual, penyalur, kemasan, 

pameran. 

c) Sumber publik: media massa, organisasi konsumen. 

d) Sumber eksperensal: pernah menangani, menguji, dan 

menggunakan produk tersebut. 

 

 

 

                                                             
59Ibid., hlm. 185-190 
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3) Evaluasi alternatif 

Dalam tahapan ini tidak ada suatu proses evaluasi yang mudah 

dan tunggal yang dapat dipergunakan untuk semua konsumen 

atau bahkan seorang konsumen dalam situasi pembelian. 

4) Keputusan pembelian 

Tahap ini diawali dengan tahap penilaian berbagai alternatif yang 

dapat dilihat dari atribut-atribut yang melekat pada produk itu. 

Dengan indikasi itu konsumen membentuk pilihan. Namun dua 

faktor yang mempengaruhi saat memilih, yaitu sikap pada orang 

lain dan kejelekan suau produk. 

5) Perilaku setelah pembelian 

Setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami 

beberapa tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. 

f. Indikator Keputusan Pembelian Konsumen 

Keputusan untuk membeli yang diambil oleh pembeli sebenarnya 

merupakan kumpulan dari sejumlah keputusan. Menurut Swastha dan 

Handoko60, komponen atau indikator tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Keputusan tentang jenis produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli bentuk 

produk yang ditawarkan oleh perusahaan tertentu. Keputusan 

tersebut menyangkut pula ukuran, mutu dan corak. Dalam hal ini 

perusahaan harus melakukan riset pemasaran untuk mengetahui 

                                                             
60Swastha B. dan Handoko, Analisis . . . . . , hlm. 118 
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kesukaan konsumen tentang produk yang bersangkutan agar 

dapat memaksimalkan. 

2) Keputusan tentang bentuk produk 

Konsumen harus mengambil keputusan pembelian berdasarkan 

bentuk produk yang akan dibeli, dalam hal ini perusahaan harus 

mengetahui bagaimana membuat visual produk semenarik 

mungkin. 

3) Keputusan tentang merek 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana yang 

akan dibeli, dalam hal ini perusahaan mengetahui bagaimana 

konsumen memilih sebuah produk. 

4) Keputusan tentang penjualnya 

Konsumen harus mengambil keputusan dimana produk yang akan 

dibeli termasuk di dalamnya lokasi produk tersebut dijual. Dalam 

hal ini produsen harus mengetahui bagaimana konsumen memilih 

penjualnya, entah itu langsung pada produsen, pedagang besar 

maupun pengecer. 

5) Keputusan tentang jumlah produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan seberapa banyak produk 

yang akan dibelinya pada suatu saat. Dalam hal ini harus 

mempersiapkan produk sesuai dengan keinginan yang berbeda-

beda dari pada konsumen. 
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6) Keputusan tentang waktu pembelian 

Konsumen dalam mengambil keputusan tentang waktu 

pembelian dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk di 

dalamnya tersedianya uang untuk membeli. Dalam mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam mengambil 

keputusan tentang waktu produksi dan kegiatan pemasarannya. 

7) Keputusan tentang cara pembayarannya 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang metode atau cara 

membayar produk yang dibeli. Keputusan tersebut dipengaruhi 

oleh penjualan dan jumlah pembelinya. 

4. Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam 

a. Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Teori perilaku konsumen yang dibangun berdasarkan syariat 

Islam memiliki perbedaan yang mendasar dengan teori konvensional. 

Perbedaan ini meyangkut nilai dasar yang menjadi fondasi teori, motif 

dan tujuan konsumsi, hingga teknik pilihan dan alokasi anggaran untuk 

berkonsumsi. Ada tiga nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku 

konsumsi masyarakat muslim yaitu: 

1) Keyakinan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat, prinsip ini 

mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi 

untuk akhirat daripada dunia. Mengutamakan konsumsi untuk 

ibadah daripada konsumsi duniawi.  
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2) Konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dari 

moral agama Islam, dan bukan dengan jumlah kekayaan yang 

dimiliki. Semakin tinggi moralitas semakin tinggi pula 

kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran dan ketaqwaan 

kepada Allah SWT merupakan kunci moralitas Islam. Kebajikan 

dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan 

bermanfaat bagi kehidupan dan menjauhkan diri dari kejahatan. 

3) Kedudukan harta adalah merupakan anugerah Allah SWT, dan 

bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk (sehingga 

harus dijauhi secara berlebihan). Harta merupakan alat untuk 

mencapai tujuan hidup, jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan 

benar.61 

b. Prinsip Konsumsi Dalam Islam 

Menurut Mannan62, agar kegiatan konsumsi selalu sesuai dengan 

nilai-nilai Islam makan perilaku konsumen muslim harus menjalankan 

prinsip-prinsip konsumsi yang menjadi kendalinya. Kegiatan konsumsi 

dalam Islam dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu: 

1) Prinsip Keadilan 

Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rezeki yang 

halal dan tidak dilarang hukum. Dalam Qur’an surat Al-Baqarah ayat 

173 : 

                                                             
61Sri Wigati, “Perilaku. . . . ., hlm.33 
62M. A. Mannan, Ekonomi Islam: Teori dan Praktek, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 

1993), hlm. 44 
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ا لَّۡيُكُم  إِن َّمَّ ر َّمَّ عَّ ۡيتَّةَّ ٱحَّ مَّ ٱوَّ  لۡمَّ لَّۡحمَّ  لد َّ ا   ۡلِخنزِيرِ ٱوَّ مَّ هِل َّ بِهِ  وَّ
ُ
 ۦأ

ۡيرِ  ِه ٱلِغَّ َّ ِن  ل  مَّ لَّۡيهِِۚ إِن َّ  ۡضُطر َّ ٱفَّ ادٖ فَّلَّا  إِۡثمَّ عَّ لَّا عَّ ۡيرَّ بَّاٖغ وَّ َّ ٱغَّ َّ  ل 
ُفورٞ ر َِّحيٌم    ٣٧١غَّ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu 

bangkai, darah, daging babi dan binatang (ketika disembelih) 

disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan 

terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan 

tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. 

Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang”. 

 

Jadi yang dimaksud dengan prinsip keadilan dalam 

berkonsumsi adalah mengkonsumsi yang halal (tidak haram) dan 

baik (tidak membahayakan tubuh) dan menghindari yang haram 

yang membahayakan baik fisik maupun moral dan spiritual. Untuk 

menjamin agar yang dikonsumsi tidak membahayakan baik bagi 

keselamatan tubuh maupun motal dan spiritual maka prinsip 

berikutnya yang harus diterapkan dalam mengkonsumsi adalah 

kebersihan. 

2) Prinsip Kebersihan 

Islam adalah agama yang menekankan pentingnya kebersihan. 

Bahkan kebersihan dimasukkan dalam bagian iman (aqidah), 

dimana keimanan seseorang dinilai kurang sempurna jika tidak 

memperhatikan kebersihan. Selain itu kebersihan juga menjadi 

syarat diterimanya sebuah ibadah. Maka kajian fiqh ibadah yang 

pertama kali biasanya adalah tentang kebersihan (thaharah). Begitu 



    60 
 

 

juga dalam muamalah khususnya konsumsi, sangat ditekankan 

prinsip kebersihan. 

Makna kebersihan lain adalah membersihkan harta atau 

pendapatan sebelum dikonsumsi dengan zakat. Hal ini menjadi 

penting karena jika seseorang memakan harta sampai habis tanpa 

mengeluarkan zakatnya terlebih dahulu maka sama artinya dengan 

memakan harta orang lain yang bukan haknya. Dan dalam suatu 

riwayat juga disebutkan bahwa zakat itu adalah kotoran orang-orang 

kaya, maka kalau seorang memakan harta yang seharusnya 

dikeluarkan untuk zakat sama saja dengan memakan kotoran. 

Keengganan seseorang dalam membersihkan hartanya dengan 

zakat biasanya disebabkan oleh kecintaan yang berlebih terhadap 

harta sehingga memgabaikan orang lain. ia lebih memilih 

mengeluarkan hartanya untuk kesenangan dan kemewahan yang 

berlebihan daripada memberikan kepada orang lain walau sedikit. 

Inilah yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial. Untuk itu 

Islam memberikan konsep kesederhanaan (iqtihad) dan tidak 

berlebih-lebihan (israf) sebagaimana yang akan dibahas dalam 

prinsip selanjutnya. 

3) Prinsip Kesederhanaan 

Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makan dan 

minum yang tidak berlebihan. Dalam Qur’an surat Al-A’raf ayat 31: 
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ِ مَّ 
ْ زِينَّتَُّكۡم ِعندَّ ُكل  َٰبَّنِي  ءَّادَّمَّ ُخُذوا ْ وَّ ۞يَّ ُُكُوا ْ ٱۡسِجٖد وَّ ُبوا  ۡشرَّ

ْْۚ إِن َّهُ  لَّا تُۡسرِفُو ا    ١٣ لُۡمۡسرِفِينَّ ٱلَّا يُِحب ُ  ۥوَّ
Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah 

disetiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah dan janganlah 

berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak suka yang berlebih-

lebihan”. 

 

Maksud dari ayat ini adalah bahwa kurang makan dapat 

mempengaruhi jiwa dan tubuh, demikian pula bila perut diisi dengan 

berlebih-lebihan tentu akan berpengaruh pada perut. Disisi lain, 

berlebih-lebihan termasuk mengikuti langkah setan. 

Prinsip kesederhanaan yang tidak belebih-lebihan dan tidak 

kikir akan memberikan keseimbangan seorang konsumen dalam 

membelanjakan hartanya. Karena perilaku pertengahan (tawassuth) 

yang diterapkan dalam konsumsi akan melahirkan akhlak mulia, 

mudah merasakan kesulitan orang lain dan menampilkan kemurahan 

hati alam bermasyarakat. Dengan kemurahan hati makan bangunan 

masyarakat yang saling menguatkan dan saling tolong menolong 

dapat direalisasikan. Untuk jelasnya berikut akan dibahas tentang 

prinsip kemurahan hati dalam konsumsi. 

4) Prinsip Kemurahaan Hati 

Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun 

dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang 

disediakan Allah, seperti dalam Qur’an surat Al-Maidah ayat 96:  
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ِحل َّ 
ُ
ۡيُد  أ اُمهُ  رِ ۡلبَّحۡ ٱلَُّكۡم صَّ عَّ ِمَّ  ۥوَّطَّ ي َّارَّةِِۖ وَُّحر  لِلس َّ َٰٗعا ل َُّكۡم وَّ تَّ مَّ

ۡيُد  لَّۡيُكۡم صَّ ِ ٱعَّ ۗ وَّ  ۡلبَّر  ا ُدۡمُتۡم ُحُرٗما ْ ٱمَّ َّ ٱ ت َُّقوا َّ إِلَّۡيهِ  ل َِّذي  ٱ ل 
ُرونَّ     ٦٩تُۡحشَّ

Artinya: “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan 

makanan (yang berasal) dari laut senbagai makanan yang lezat 

bagimu, bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan 

atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam 

ihram, dan bertaqwalah kepada Allah yang kepadaNyalah kamu 

akan dikumpulkan”. 

 

Maka sifat konsumsi manusia harus dilandasi dengan 

kemurahan hati, maksudnya jika memang masih banyak orang yang 

kekurangan maka hendaklah seorang konsumen muslim 

menyisihkan rezeki yang ada padanya kemudian diberikan kepada 

yang membutuhkan. 

Prinsip kemurahan hati dalam konsumsi disamping dapat 

membantu sesama dengan meringankan beban ekonomi juga dapat 

membersihkan perilaku dan akhlak yang tercela seperti egois, kikir, 

serakah dan lain-lain. Prinsip ini juga merupakan manifestasi dari 

moralitas Islam yang mengajarkan perilaku mulia dalam 

menghadirkan Allah dalam berkonsumsi. Untuk itu perlu dibahas 

berikut ini prinsip moralitas dalam konsumsi. 

5) Prinsip Moralitas 

Allah memberikan makanan dan minuman untuk 

keberlangsungan hidup umat manusia agar dapat meningkatkan 

nilai-nilai moral dan spiritual. Dalam prinsip moralitas, seorang 
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konsumen muslim akan selalu terikat hubungannya sangat kuat 

dengan sang pemberi nikmat yaitu Allah SWT. Dimana Islam 

mengajarkan untuk selalu menyebut nama Allah sebelum makan dan 

menyatakan terimakasih setelah makan, berdoa sebelum memakai 

pakaian dan berdoa ketika memasuki rumah. Dengan demikian ia 

akan merasa kehadiran Allah ketika memenuhi kebutuhan fisiknya. 

Hal ini akan memberikan efek yang luar biasa terhadap moralitas 

konsumen yang tercermin dalam perilakunya. 

Sebaliknya jika konsumen terlepas dari ikatan yang 

mengubungkan dengan Allah, maka dampak moralitasnya juga akan 

jauh dari nilai-nilai Allah. Salah satu contoh perilaku konsumen 

yang tidak memperhatikan batasan yang telah ditetapkan Allah, 

seperti kegemaran minum-minuman keras. Ia akan cenderung 

menghabiskan moralitas dalam hidupnya seperti mudah terpancing 

permusuhan, kemaksiatan dan tentu saja dapat melupakan Allah 

seperti dalam Qur’an surat Al-Maidah ayat 91 : 

ا َٰنُ ٱيُرِيُد  إِن َّمَّ ۡيطَّ ن يُو لش َّ
َّ
ةَّ ٱقِعَّ بَّۡينَُّكُم أ َٰوَّ دَّ ا ءَّ ٱوَّ  ۡلعَّ ي فِ  ۡلبَّۡغضَّ

ۡمرِ ٱ ۡيِسرِ ٱوَّ  ۡلخَّ ن ذِۡكرِ  لۡمَّ ُكۡم عَّ يَُّصد َّ ِ ٱوَّ َّ ِن  ل  ةِِۖ ٱوَّعَّ لَّوَٰ ۡل  لص َّ هَّ فَّ
نتَُّهونَّ  نُتم م ُ

َّ
  ٦٣أ

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).” 
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Dengan lima prinsip konsumsi (keadilan, kebersihan, 

kesederhanaan, kemurahan hati dan moralitas), sebagaimana yang 

telah dibahas diatas maka seorang konsumen muslim akan dapat 

mengendalikan perilaku ekonominya agar tetap sesuai dengan 

norma dan nilai-nilai Islam untuk mencapai hakikat dari tujuan 

konsumsi dalam Islam yaitu Kebahagiaan dunia dan akhirat. 

c. Sasaran Konsumsi bagi konsumen Muslim 

Menurut Monzer Kahf dalam Nur Riyanto63, sasaran konsumsi 

bagi konsumen muslim tebagi menjadi tiga, yaitu:  

1) Konsumsi untuk diri sendiri dan keluarga 

Tidak dibenarkan konsumsi yang dilakukan oleh seseorang 

berakibat pada penyengsaraan diri sendiri dan keluarga karena 

kekikirannya. Allah SWT melarang pula perbuatan kikir 

sebgaaimana Allah SWT telah melarang perbuatan pemborosan 

dan berlebih-lebihan. 

2) Tabungan 

Manusia harus menyiapkan masa depannya, karena masa depan 

merupakan masa yang tidak diketahui keadaannya. Dalam 

ekonomi penyiapan masa depan dapat dilakukan dengan melalui 

tabungan. Seperti dalam dalam Qur’an surat Yusuf ayat 47-48 : 

                                                             
63M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan 

Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 

hlm.92-93 
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ُروهُ فِي ُسۢنبُلِهِ  قَّالَّ  دت ُۡم فَّذَّ صَّ ا حَّ مَّ ٗبا فَّ
َّ
أ ۡبعَّ ِسنِينَّ دَّ  ۦ  تَّۡزرَُّعونَّ سَّ
ُكلُونَّ 

ۡ
ا تَّأ ِم َّ ادٞ  ُثم َّ  ٧٧إِل َّا قَّلِيٗلا م  ۡبٞع ِشدَّ َٰلِكَّ سَّ تِي ِمۢن بَّۡعِد ذَّ

ۡ
يَّأ

ا تُۡحِصُنونَّ  ِم َّ َُّهن َّ إِل َّا قَّلِيٗلا م  ۡمُتۡم ل ا قَّد َّ ُكۡلنَّ مَّ
ۡ
 ٧٤يَّأ

Artinya: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) 

sebgaaimana biasa: maka apa yang kamu tuai kendaklah kamu 

biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian 

sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang 

menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya 

(tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu 

simpan”. 

 

3) Konsumsi sebagai tanggung jawab sosial 

Menurut ajaran Islam, konsumsi yang ditujukan sebagai tanggung 

jawab sosial ialah kewajiban mengeluarkan zakat. Hal ini 

dilakukan untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan ekonomi. 

Islam sangat melarang penumpukan harta, merintangi efisiensi 

usaha dan pertukaran komoditi produksi dalam perekonomian. 

d. Batasan Konsumsi bagi konsumen Muslim 

Islam sangat membantu masyarakat menanamkan kualitas 

kebaikan seperti ketaatan, kejujuran, integritas, kesederhanaan, 

kebersamaan, keadilan, kesalingmengertian, kerjasama, kedamaian, 

keharmonisan, dan berperannya fungsi kontrol tingkah laku terhadap 

hal yang dapat membahayakan masyarakat. Itulah kenapa syariah 

berpengaruh terhadap konstruksi keseimbangan sumber daya 

masyarakat. Hal ini didukung dengan ajaran Islam bagi masyarakat 

tentang tanggung jawab manusia didunia dan diakhirat dan konsepsi 

mardatillah (mengharap ridha Allah SWT) untuk perilaku dalam 
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berbagai bentuk dan jenisnya. Jadi konsumsi terintergritas dalam 

syariah, orientasinya tidak lepas dari upaya menyeimbangkan 

kebutuhan dunia dan akhirat.64 

Konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peran keimanan dalam 

pandangan Islam. Peran keimanan menjadi tolak ukur penting, karena 

keimanan memberikan cara pandang dunia dan memperngaruhi 

kepribadian manusia, yaitu dalam perilaku, gaya hidup, selera, sikap-

sikap terhadap sesama manusia, sumber daya dan ekologi. Keimanan 

sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi baik 

dalam kepuaan material maupun spiritual. Inilah yang disebut untuk 

menyeimbangkan kehidupan duniawi dan ukhrawi.  

Keimanan memberikan saringan moral dalam membelanjakan 

harta sekaligus juga memotivasi pemanfaatan sumber daya 

(pendapatan) untuk hal-hal efektif. Saringan moral bertujuan menjaga 

kepentingan diri tetap berada dalam batasan-batasan kepentingan sosial 

dengan mengubah preferensi individual semata menjadi preferensi 

yang serasi antara individual dan sosial, serta termasuk pula saringan 

dalam rangka mewujudkan kebaikan dan kemanfaatan.65 

Dalam konteks itulah, Islam melarang untuk bertindak israf 

(boros), pelanggaran terhadap bermewah-mewahan dan bermegah-

megahan, dan lain-lain. pelarangan ini karena banyak menimbulkan 

                                                             
64Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 11-12 
65Ibid., hlm. 13 
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efek buruk pada diri manusia, diantaranya adalah tidak efisien dan 

efektif dalam pemanfaatan sumber daya, egoisme, mementingkan diri 

sendiri (self interest), dan tunduknya diri terhadap hawa nafsu, sehingga 

uang yang dibelanjakannya habis untuk hal-hal yang tidak perlu dan 

merugikan diri. Oleh sebab itu dalam menghapus perilaku israf, Islam 

memerintahkan memprioroitaskan konsumsi yang lebih didiperlukan 

dan lebih bermanfaat dan menjauhkan konsumsi yang berlebih-lebihan 

untuk semua jenis komoditi. 

Batasan konsumsi dalam Islam tidak hanya berlaku pada 

makanan dan minuman saja, tetapi juga mencakup jenis-jenis komoditi 

lainnya. Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsiran al-Misbah, bahwa 

komoditi yang haram itu ada dua macam, yaitu haram karena zatnya 

seperti babi, bangkai, darah dan haram karena sesuatu yang bukan 

zatnya seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya. 

Komoditi yang halal adalah yang tidak termasuk dari dua macam 

tersebut.66 Disamping itu, aspek yang mesti diperhatikan juga adalah 

yang baik, yang cocok, yang bersih, dan yang tidak menjijikan. 

 

 

 

 

 

                                                             
66Ibid., hlm. 14 
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C. Hipotesis 

Hipotesis adalah seuatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, 

atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi.67 Berpedoman pada 

masalah yang ada, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

Pemahaman merek halal atau Islam sangat penting dan bila para konsumen 

muslim tak mendorong serta memeliharanya maka merek-merek Islam akan tetap 

ada namun hanya bersifat sementara. Bagi umat Islam, branding tak dapat 

dipisahkan dari iman, yang menentukan bahwa semua aktivitas harus bersifat ilahi 

dan perasaannya akan sesuai dengan tuntunan Allah.68 Permunculan merek Islami 

ini didasarkan pada tujuan perusahaan didalam mempengaruhi minat beli konsumen 

khususnya konsumen muslim.  

Adanya kesadaran menggunakan produk-produk berlabel Islam juga 

menjadi alasan saat ini banyak bermunculan merek-merek bernuansa Islami. 

Kesadaran konsumen muslim akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah 

akan menjadikan Islamic branding semakin banyak diminati oleh konsumen 

muslim. Merek halal atau merek Islam yang diciptakan sesuai dengan prinsip-

prinsip Islam yang membimbing apa yang diizinkan tidak hanya diindustri makanan 

namun juga semua pasar termasuk pasar kosmetik halal. Semakin baik pemahaman 

dan kesadaran konsumen terkait Islamic branding maka semakin besar 

kemungkinannya untuk membeli produk dengan merek-merek bernuansa Islami. 

                                                             
67Mudrajad Kuncoro, Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 2013), 

hlm. 59 
68Ahmad Baker Alserhan, “On Islamic Branding. . . . ., hlm. 34  
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nasrullah (2015), 

Hasil menunjukkan bahwa Islamic branding menunjukkan nilai 𝑅2 sebesar 0,094 

hal ini berarti bahwa Islamic branding memiliki pengaruh kontribusi terhadap 

keputusan konsumen pada sebuah produk sebesar 9,4%. Hal lain juga menunjukkan 

bahwa Islamic branding berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen 

dibuktikan dengan nilai signifikasi 0,01. Penelitian lain yang dilakukan oleh Elok 

Fitriya (2017) juga menunjukkan hasil yang sama. Dalam penelitiannya, hal ini 

ditunjukkan dengan nilai signifikasi Islamic branding terhadap keputusan 

konsumen untuk membeli produk sebesar 0,00 < 0,05 maka ada pengaruh positif 

signifikan. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H1 : Islamic Branding berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen kosmetik halal. 

Celebrity endorser adalah pendukung iklan atau juga dikenal sebagai 

bintang iklan yang mendukung produk yang diiklankan. Keberhasilan sebuah iklan 

tidak terlepas dari seorang bintang iklan atau yang lebih dikenal dengan celebrity 

endorser dalam mempromosikan sebuah merek produk, terutama bila iklan tersebut 

ditayangkan di media televisi. McCracken dikutip dalam Batra et al69 menyatakan 

pandangannya bahwa seorang endorser tidak hanya dianggap memiliki pengaruh 

secara simbolis dengan mengalihkan kepribadiannya kepada merek yang di-

endorser-kan melalui periklanan, lalu diteruskan kepada konsumen melalui 

tindakan konsumsi atau kepemilikan suatu merek. 

                                                             
69Batra Rajeev, John G. Myers dan David A. Aker, Advertising . . . . .hlm. 67 
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Penggunaan komunikator celebrity endorser yang memiliki karakteristik 

akan dapat mempengaruhi sikap atau tanggapan konsumen yang positif terhadap 

produk tersebut sehingga konsumen akan mempertimbangkannya dalam proses 

pembelian dan diharapkan secara langsung mempengaruhi alam bawah sadar. 

Semakin baik tanggapan konsumen terhadap produk kosmetik halal yang 

menggunakan jasa celebrity endorser maka akan semakin tinggi tingkat keputusan 

pembelian yang dilakukan konsumen.  

Hal ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh Windi Asiani (2014), 

celebrity endorser berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ni Made Rahayu dan I Ketut 

Nurcahya (2015) bahwa hasilnya berpengaruh positif signifikan dalam artian 

celebrity endorser dengan keputusan pembelian saling berpengaruh erat satu sama 

lain dengan didasari pada perhitungan statistik yang signifikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baik peran celebrity endorser dalam iklan maka 

kecenderungan akan membuat keputusan pembelian semakin meningkat.  

Pada penelitian Premi Wahyu Widyaningrum (2016), menunjukkan hasil 

bahwa hubungan antara celebrity endorser dengan keputusan pembelian 

berpengaruh signifikan. Hasil pengujian hipotesis diketahui terdapat hubungan 

yang positif diketahui terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

celebrity endorser terhadap keputusan pembelian. Hasil pengujian memperoleh 

bukti empiris bahwa hipotesis didukung dengan koefisien positif. Artinya semakin 

tinggi iklan menggunkanan celebrity endorser maka akan semakin tinggi proses 

keputusan pembelian. Hasil GSCA menunjukkan bahwa hasil pengujian 
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berpengaruh signifikan dengan nilai critical rasio sebesar 3,89 dan koefisien jalur 

sebesar 0,733. Berdasarkan temuan dan pendapat-pendapat tersebut maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Celebrity Endorser berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen kosmetik halal. 

Untuk mengukur perilaku dimana dalam TPB oleh Ajzen, variabel pada 

konstruk ini yang dibahas pertama adalah variabel sikap. Ajzen dalam Mahyarni70 

mengemukakan bahwa sikap terhadap perilaku ditentukan oleh keyakinan yang 

diperoleh mengenai konsekuensi dari suatu perilaku atau disebut juga behavioral 

beliefs. Sikap adalah kondisi mental dan neural dari kesiapan yang diatur melalui 

pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah atau terarah terhadap 

respon individu pada semua objek dan situasi.  

Oleh karena itu pengukuran sikap terhadap niat berperilaku ini 

direkomendasikan Ajzen untuk mengukur dan menunjukkan tingkatan seseorang 

mempunyai evaluasi yang baik maupun kurang baik tentang berperilaku tersebut 

dan juga sikap yang menyatakan senang atau tidak senang terhadap seseorang 

melakukan niat beli terhadap kosmetik halal. Dimana hal ini menunjukkan bahwa 

semakin baik sikap yang ditunjukkan konsumen terhadap suatu produk maka 

semakin tinggi pula niat konsumen untuk melakukan pembelian. 

Seperti halnya penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Dara 

dan Ni Nyoman Kerti (2015) menunjukkan bahwa sikap berpengaruh terhadap niat 

beli.hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur dengan nilai t-statistik sebesar 

                                                             
70Mahyarni, “Theory of . . . . , hlm. 15 
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2,128 > dari t-tabel sebesar 1,984. Sama dengan Penelitian Trisdayana Aryadhe dan 

kawan-kawan (2018) yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis pengaruh 

sikap terhadap niat beli diperoleh nilai parameter jalur yang bernilai positif adalah 

0,310 dengan t-statistiknya sebesar 10,622. Nilai t-statistik >1,96, Hasil ini 

mempunyai arti bahwa sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli 

konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sikap yang tunjukkan 

konsumen terhadap suatu produk maka semakin tinggi pula niat beli konsumen 

terhadap sepeda motor Honda Scoopy. Berdasarkan temuan tersebut maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Sikap berpengaruh terhadap niat beli konsumen kosmetik halal. 

Norma subyektif adalah perasaan atau dugaan seseorang terhadap 

harapan-harapan dari orang-orang yang ada dalam kehidupanya tentang yang 

dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu.71 Norma subyektif merupakan 

faktor sosial yang mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan 

atau tidak melakukan dalam suatu perilaku, atau keyakinan individu mengenai 

harapan orang-orang disekitarnya, baik perorangan maupun kelompok untuk 

melakukan atau tidak melakukan dalam suatu perilaku tertentu. Dimana hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar dorongan norma subyektif atau pengaruh dari 

luar misalnya teman dan kerabat yang dirasakan konsumen maka akan semakin 

besar pula niat beli konsumen terhadap kosmetik halal.  

Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Anggit dan Albari (2012), 

hasil penilaian variabel norma subyektif menunjukkan bahwa rata-rata penilaian 

                                                             
71Ibid., hlm. 15 
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responden adalah 3,28 atau konsumen cukup terpengaruh oleh pendapat dari 

kelompok referen atau orang terdekat mereka. Hasil juga menunjukkan bahwa 

variabel norma subyektif  berpengaruh signifikan dengan p-value = 0,00 yang 

berada nilai signifikasi 0,05. Hal yang sama seperti dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Klemens Wedanaji Prasastyo (2015) menyatakan bahwa hasil pengujian 

norma subjektif terhadap intensi pembelian apartemen menunjukkan adanya 

pengaruh yang positif. Hal ini dibuktikan dengan nilai yang positif 0,0648 dan p-

value = 0,00 yang berada nilai signifikasi 0,05. Dengan kata lain norma subyektif 

atau pengaruh dari luar misalnya teman dan kerabat mampu mempengaruhi minat 

konsumen dalam membeli apartemen. Berdasarkan temuan tersebut maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Norma subyektif berpengaruh terhadap niat beli konsumen 

kosmetik halal. 

Kontrol perilaku dalam Ajzen yaitu kontrol perilaku yang dirasakan, 

menunjukkan mudah atau sulitnya melakukan tindakan dan dianggap sebagai 

cerminan pengalaman masa lalu disamping halangan atau rintangan yang 

terantsipasi, yaitu adalah perilaku yang menyatakan semakin kuat persepsi kontrol 

perilaku seseorang maka semakin kuat niat seseorang tersebut melakukan 

perilaku.72 Dimana hal ini menunjukkan bahwa semakin kuat kontrol perilaku 

seseorang maka semakin kuat niat seseorang itu untuk melakukan pembelian. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Syed Syah Alam dan Nazura 

Mohamed Sayuti (2011) dimana hasil studi ini menunjukkan bahwa persepsi 

                                                             
72Anton Priyo Nugroho, dkk, “The Influence of. . . . ., hlm. 44 
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kontrol perilaku dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

niat pembelian makanan halal dengan nilai signifikasi β = 0,205 dan p < 0,001. 

Sama halnya dengan penelitian Dian Anggraini dan Thini Nurul (2017) persepsi 

kontrol diri menghasilkan nilai p sebesar 0,025 < 0,05 serta persepsi kontrol diri 

juga memiliki nikai koefisien sebesar 0,025 yang dapat disimpulkan bahwa persepsi 

kontrol diri berpengaruh positif dan sigifikan terhadap niat melakukan operasi 

katarak. Hal ini juga berarti bahwa semakin mendukungnya persepsi kontrol diri  

akan meningkatkan secara signifikan niat pasien untuk melakukan operasi katarak. 

Berdasarkan temuan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H5 : Persepsi kontrol perilaku berpengaruh terhadap niat beli 

konsumen kosmetik halal. 

Ajzen dan Fishbein berpendapat bahwa intensi atau niat adalah komponen 

utama dalam teori perilaku direncanakan dan anteseden langsung dari perilaku 

aktual. Mereka berpendapat bahwa individu cenderung untuk melakukan perilaku 

aktual jika memiliki kesempatan; semakin kuat intensi atau niat untuk melakukan 

perilaku, semakin besar kemungkinan indvidu tersebut akan melakukan perilaku.73 

Dalam hal ini perilaku yang dilakukan adalah keputusan pembelian kosmetik halal 

yang dilakukan oleh konsumen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin 

kuat niat konsumen terhadap kosmetik halal maka akan semakin besar 

kemungkinan orang tersebut untuk melakukan pembelian. 

Selanjutnya penelitian As’alul, Zainul dan Sunarti (2016), berdasarkan 

hasil perhitungan secara parsial, minat beli mempunyai pengaruh positif dan 
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signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai koefisien sebesar 0,202 dan 

p-value 0,035 < 0,05. Artinya bahwa apabila minat beli naik atau meningkat maka 

keputusan pembelian konsumen juga akan meningkat. 

Sama dengan Penelitian Trisdayana Aryadhe dan kawan-kawan (2018)  

yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis pengaruh sikap terhadap niat 

beli diperoleh nilai parameter jalur yang bernilai positif adalah 0,643 dengan t-

statistiknya sebesar 19,433. Nilai t-statistik >1,96, Hasil ini mempunyai arti bahwa 

niat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar niat beli konsumen terhadap suatu 

produk maka semakin besar pula keputusan pembelian konsumen terhadap sepeda 

motor Honda Scoopy. Berdasarkan temuan tersebut maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H6 : Niat beli berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen 

produk kosmetik halal.  

Tabel 2. Rangkuman Hipotesis 
Hipotesis Penelitian yang mendukung Hasil 

Islamic Branding  

Keputusan Pembelian 

Konsumen 

Muhammad Nasrullah (2015) 

Elok Fitriya (2017) 

 

Berpengaruh 

Positif dan Signifikan 

Celebrity Endorser  

Keputusan Pembelian 

Konsumen 

Windi Asiani (2014) 

Ni Made Rahayu dan I Ketut Nurcahya 

(2015) 

Premi Wahyu Widyaningrum (2016) 

Positif dan Signifikan 

Positif dan Signifikan 

 

Positif dan Signifikan 

Sikap  Niat Nyoman Dara dan Ni Nyoman Kerti (2015) 

Trisdayana Aryadhe dan kawan-kawan 

(2018) 

Berpengaruh 

Positif dan Signifikan 

Norma Subyektif  

Niat 

Anggit dan Albari (2012) 

Klemens Wedanaji Prasastyo (2015) 

Berpengaruh 

Positif dan Signifikan 

Persepsi Kontrol 

Perilaku  Niat 

Syed Syah Alam dan Nazura Mohamed 

Sayuti (2011) 

Dian Anggraini dan Thini Nurul (2017) 

Positif dan Signifikan 

 

Positif dan Signifikan 

Niat  Keputusan 

Pembelian Konsumen 

As’alul, Zainul dan Sunarti (2016) 

Trisdayana Aryadhe dan kawan-kawan 

(2018) 

Positif dan Signifikan 

Positif dan Signifikan 

 

(Sumber: Penulis 2018)
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