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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

 

A. Teknik Deskriptif Responden 

Teknik analisis Responden dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa 

data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan 

berdasarkan hasil yang diperoleh dari responden. 

Dalam analisis deskriptif responden berikut ini, disajikan dan dijelaskan 

beberapa kondisi demografis responden yang meliputi tingkat pengembalian 

kuesioner, usia, asal perguruan tinggi, jurusan yang diambil, semester yang sedang 

ditempuh dan lain sebagainya. 

1. Jumlah Penyebaran dan Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Berdasarkan hasil penyebaran 200 kuesioner, dapat diketahui jumlah 

kuesioner yang digunakan dan kembali adalah sebagai berikut: 

Tabel 13. Hasil Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner 

No Kuesioner Jumlah Persentase 

1 Yang kembali 200 100% 

2 Yang tidak kembali 0 0% 

TOTAL 200 100% 
(Sumber: Penulis 2018) 

 

2. Responden Berdasarkan Usia 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dapat diketahui hasil 

responden berdasarkan usia adalah sebagai berikut:
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Tabel 14. Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah Persentase 

1   ≤ 20 Tahun   40 20% 

2 21-30 Tahun 156 78% 

3 > 31 tahun 4 2% 

TOTAL 200 100% 
(Sumber: Penulis 2018) 

 

3. Responden Berdasarkan Asal Perguruan Tinggi 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dapat diketahui hasil 

responden berdasarkan perguruan tinggi adalah sebagai berikut: 

Tabel 15. Responden Berdasarkan Perguruan Tinggi 

No Perguruan Tinggi Jumlah Persentase 

1 PTN 80 40% 

2 PTS 120 60% 

TOTAL 200 100% 
(Sumber: Penulis 2018) 

 

4. Responden Berdasarkan Jurusan Yang Diambil 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dapat diketahui hasil 

responden berdasarkan jurusan yang diambil adalah sebagai berikut: 

Tabel 16. Responden Berdasarkan Jurusan 

No Jurusan Jumlah Persentase 

1 Ekonomi 75 37,5% 

2 Teknik 40 20% 

3 Pendidikan 15 7,5% 

4 Komunikasi 15 7,5% 

5 Hukum 15 7,5% 

6 Perpustakaan 15 7,5% 

7 Kedokteran 13 6,5% 

8 Bahasa dan Sastra  12 6% 

TOTAL 200 100% 
(Sumber: Penulis 2018) 

 

Hasil diatas merupakan penggabungan dari beberapa program studi 

yang diambil oleh responden. Misalnya untuk Ekonomi di dalamnya 

meliputi program studi ekonomi, ekonomi Islam, manajemen, akuntansi 
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dan sebagainya. Untuk teknik di dalamnya meliputi teknik sipil, 

lingkungan, mesin, informatika dan sebagainya. untuk pendidikan 

meliputi pendidikan agama Islam, fisika, bahasa Inggris dan lain 

sebagainya. 

5. Responden Berdasarkan Semester Yang Ditempuh 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dapat diketahui hasil 

responden berdasarkan semester yang ditempuh adalah sebagai berikut: 

Tabel 17. Responden Berdasarkan Semester  

No Semester Jumlah Persentase 

1  Smt 1 16 8% 

2  Smt 3 72 36% 

3 Smt 5 52 26% 

4  Smt 7 32 16% 

5  Smt 5 28 14% 

TOTAL 200 100% 
(Sumber: Penulis 2018) 

 

6. Responden Berdasarkan Iklan Kosmetik Halal 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dapat diketahui hasil 

responden berdasarkan pernah atau tidaknya responden melihat iklan 

produk kosmetik halal dimedia massa adalah sebagai berikut: 

Tabel 18. Responden Berdasarkan Iklan Kosmetik Halal 

No Melihat Iklan Kosmetik Halal Jumlah Persentase 

1 Ya 200 100% 

2 Tidak 0 0% 

TOTAL 200 100% 
(Sumber: Penulis 2018) 

 

7. Responden Berdasarkan Merek Kosmetik Halal Yang Digunakan 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dapat diketahui hasil 

responden berdasarkan merek kosmetik halal adalah sebagai berikut: 
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Tabel 19. Responden Berdasarkan Merek Kosmetik Halal 

No Merek Jumlah Persentase 

1 Wardah 138 53,5% 

2 Zoya 15 5,8% 

3 Martha Tilaar     12 4,7% 

4 Mustika Ratu     27 10,5% 

5 Make Over 54 20,9% 

6 Lainnya 12 4,6% 

TOTAL 258 100% 

Sumber: Penulis 2018 

 

Hasil diatas tidak berdasarkan jumlah kuesioner yang disebarkan 

namun berdasarkan akumulasi pemilihan merek kosmetik halal oleh para 

responden yang dapat memilih lebih dari satu pilihan sehingga jumlah 

yang terkumpul tidak sama dengan jumlah kuesioner yang disebar. Untuk 

pemilihan merek “lainnya” berdasarkan merek kosmetik yang responden 

tambahkan didalamnya antara lain Pixy, Viva, Purbasari dan sebagainya. 

8. Responden Berdasarkan Jumlah Produk Kosmetik Halal Yang Dibeli 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dapat diketahui hasil 

responden berdasarkan jumlah produk yang dibeli adalah sebagai berikut: 

Tabel 20. Responden Berdasarkan Jumlah Produk Yang Dibeli 

No Jumlah Produk Jumlah Persentase 

1 1 buah 12 6% 

2 ≥2 buah 20 10% 

3 Disesuaikan kebutuhan 168 84% 

TOTAL 200 100% 
(Sumber: Penulis 2018) 

 

9. Responden Berdasarkan Frekuensi Pembelian  

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dapat diketahui hasil 

responden berdasarkan frekuensi pembelian adalah sebagai berikut: 
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Tabel 21. Responden Berdasarkan Frekuensi Pembelian 

No Frekuensi Pembelian Jumlah Persentase 

1 1 kali 20 10% 

2 ≥2 kali 12 6% 

3 Disesuaikan kebutuhan 168 84% 

TOTAL 200 100% 
(Sumber: Penulis 2018) 

 

10. Responden Berdasarkan lokasi atau Tempat Membeli 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dapat diketahui hasil 

responden berdasarkan lokasi atau tempat pembelian adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 22. Responden Berdasarkan Lokasi / Tempat Pembelian 

No Lokasi/tempat beli Jumlah Persentase 

1 E-Commerce 48 19,8% 

2 Mall      72 29,6% 

3 Swalayan 72 29,6% 

4 Outlet khusus produk tsb 51 21% 

TOTAL 243 100% 
(Sumber: Penulis 2018) 

 

Hasil diatas tidak berdasarkan jumlah kuesioner yang disebarkan 

namun berdasarkan akumulasi pemilihan lokasi pembelian kosmetik halal 

yang dilakukan oleh para responden yang dapat memilih lebih dari satu 

pilihan sehingga jumlah yang terkumpul tidak sama dengan jumlah 

kuesioner yang disebar. 

B. Teknik Deskriptif Variabel 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner juga diperoleh data mengenai 

tanggapan responden terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Adapun data selengkapnya adalah sebagai berikut: 
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1. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Islamic Branding 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diperoleh data mengenai 

tanggapan responden terhadap variabel Islamic branding dengan kriteria 

sebagai berikut: 

Skor Minimum : 46 

Skor Maksimum : 80 

Nilai SD  : 6,546 

Nilai Mean  : 67,42 

Tinggi  = X ≥ Mean + 1 (SD) 

   = X ≥ 67,42 + 1 (6,55)  

= X ≥ 73.966 

Sedang  = Mean – 1 (SD) ≤ X < Mean + 1 (SD)  

   = 67,42 – 1 (6,546) ≤ X < 67,42. + 1 (6,546) 

   = 60.874 ≤ X < 73.966 

Rendah   = X ≤ Mean – 1 (SD) 

   = X ≤ 67,42  – 1 (6,546) 

   = X ≤ 60.874 

Tabel 23. Tanggapan Responden (Variabel Islamic Branding) 

Kategori Jumlah Persentase 

Sangat Baik 34 17% 

Baik 135 67,5% 
Kurang Baik 31 15,% 

Jumlah 200 100% 
(Sumber: Penulis 2018) 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tanggapan responden terhadap variabel Islamic branding termasuk ke 
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dalam kategori BAIK dengan jumlah 135 responden. Artinya konsumen 

sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai Islamic branding pada 

produk kosmetik halal sehingga memutuskan untuk membeli. 

2. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Celebrity Endorser 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diperoleh data mengenai 

tanggapan responden terhadap variabel Celebrity endorser dengan kriteria 

sebagai berikut: 

Skor Minimum : 47 

Skor Maksimum : 90 

Nilai SD  : 9,31 

Nilai Mean  : 72,57 

Tinggi  = X ≥ Mean + 1 (SD) 

   = X ≥ 72,57+ 1 (9,31)  

= X ≥ 81,81 

Sedang  = Mean – 1 (SD) ≤ X < Mean + 1 (SD)  

   = 72,57 – 1 (9,31) ≤ X < 72,57+ 1 (9,31) 

   = 63,26 ≤ X < 81,81 

Rendah   = X ≤ Mean – 1 (SD) 

   = X ≤ 72,57 – 1 (9,31) 

   = X ≤ 63,26 

Tabel 24. Tanggapan Responden (Variabel Celebrity Endorser) 

Kategori Jumlah Persentase 

Sangat Baik 33 16,6% 

Baik 127 63,5% 
Kurang Baik 40 20% 

Jumlah 200 100% 
(Sumber: Penulis 2018) 
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Berdasarkan tabel diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tanggapan responden terhadap variabel celebrity endorser termasuk ke 

dalam kategori BAIK dengan jumlah 127 responden. Artinya konsumen 

memiliki anggapan yang baik terhadap penggunaan celebrity endorser 

pada iklan produk kosmetik halal. 

3. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sikap 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diperoleh data mengenai 

tanggapan responden terhadap variabel Sikap dengan kriteria sebagai 

berikut: 

Skor Minimum : 18 

Skor Maksimum : 30 

Nilai SD  : 3,661 

Nilai Mean  : 26,83 

Tinggi  = X ≥ Mean + 1 (SD) 

   = X ≥ 26,83 + 1 (3,661)  

= X ≥ 30,491  

Sedang  = Mean – 1 (SD) ≤ X < Mean + 1 (SD)  

   = 26,83 – 1 (3,661) ≤ X < 26,83 + 1 (3,661) 

   = 23.169 ≤ X < 30,491 

Rendah   = X ≤ Mean – 1 (SD) 

   = X ≤ 26,83 – 1 (3,661) 

   = X ≤ 23.169 
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Tabel 25. Tanggapan Responden (Variabel Sikap) 

Kategori Jumlah Persentase 

Sangat Baik 88 44% 

Baik 62 31% 
Kurang Baik 50 25% 

Jumlah 200 100% 
(Sumber: Penulis 2018) 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tanggapan responden terhadap variabel Sikap termasuk ke dalam kategori  

BAIK dengan jumlah 150 responden. Artinya konsumen memiliki sikap 

yang baik terhadap niat membeli produk kosmetik halal. 

4. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Norma Subyektif 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diperoleh data mengenai 

tanggapan responden terhadap variabel Norma Subyektif dengan kriteria 

sebagai berikut: 

Skor Minimum : 9 

Skor Maksimum : 30 

Nilai SD  : 4,728 

Nilai Mean  : 21,68 

Tinggi  = X ≥ Mean + 1 (SD) 

   = X ≥ 21,68 + 1 (4,728)  

= X ≥ 26,408 

Sedang  = Mean – 1 (SD) ≤ X < Mean + 1 (SD)  

   = 21,68 – 1 (4,728) ≤ X < 21,68 + 1 (4,728) 

   = 16,952 ≤ X < 26,408 
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Rendah   = X ≤ Mean – 1 (SD) 

   = X ≤ 21,68 – 1 (4,728) 

   = X ≤ 16,952 

Tabel 26. Tanggapan Responden (Variabel Norma Subyektif) 

Kategori Jumlah Persentase 

Sangat Besar 39 19,5% 

Besar 132 66% 
Kecil 29 14,5% 

Jumlah 200 100% 
(Sumber: Penulis 2018) 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tanggapan responden terhadap variabel Norma Subyektif termasuk ke 

dalam kategori BESAR dengan jumlah 132 responden. Artinya dorongan 

yang dirasakan konsumen untuk membeli produk kosmetik halal dari 

orang sekitarnya cukup besar. 

5. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Persepsi Kontrol Perilaku 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diperoleh data mengenai 

tanggapan responden terhadap variabel Persepsi Kontrol Perilaku dengan 

kriteria sebagai berikut: 

Skor Minimum : 16 

Skor Maksimum : 30 

Nilai SD  : 3,808 

Nilai Mean  : 25,98 

Tinggi  = X ≥ Mean + 1 (SD) 

   = X ≥ 25,98 + 1 (3,808)  

= X ≥ 29,788 
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Sedang  = Mean – 1 (SD) ≤ X < Mean + 1 (SD)  

   = 25,98 – 1 (3,808) ≤ X < 25,98 + 1 (3,808) 

   = 22,172 ≤ X < 29,788 

Rendah   = X ≤ Mean – 1 (SD) 

   = X ≤ 25,98 – 1 (3,808) 

   = X ≤ 22,172 

Tabel 27. Tanggapan Responden (Variabel Persepsi Kontrol Perilaku) 

Kategori Jumlah Persentase 

Sangat Baik 38 19% 

Baik 115 57.5% 
Kurang Baik 47 23,5% 

Jumlah 200 100% 
(Sumber: Penulis 2018) 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tanggapan responden terhadap variabel Persepsi Kontrol Perilaku 

termasuk ke dalam kategori BAIK dengan jumlah 115 responden. Artinya 

konsumen mampu melakukan kontrol diri dengan baik sebelum akhirnya 

memutuskan untuk membeli produk kosmetik halal. 

6. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Niat 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diperoleh data mengenai 

tanggapan responden terhadap variabel Niat dengan kriteria sebagai 

berikut: 

Skor Minimum : 17 

Skor Maksimum : 30 

Nilai SD  : 3,534 

Nilai Mean  : 26,37 
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Tinggi  = X ≥ Mean + 1 (SD) 

   = X ≥ 26,37+ 1 (3,534)  

= X ≥ 29,904 

Sedang  = Mean – 1 (SD) ≤ X < Mean + 1 (SD)  

   = 26,37 – 1 (3,534) ≤ X < 26,37 + 1 (3,534) 

   = 22,836 ≤ X < 29,904 

Rendah   = X ≤ Mean – 1 (SD) 

   = X ≤ 26,37 – 1 (3,534) 

   = X ≤ 22,836 

Tabel 28. Tanggapan Responden (Niat) 

Kategori Jumlah Persentase 

Sangat Kuat 45 22,5% 

Kuat 123 61,5% 
Lemah 32 16% 
Jumlah 200 100% 

(Sumber: Penulis 2018) 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tanggapan responden terhadap variabel Niat termasuk ke dalam kategori 

Kuat dengan jumlah 123 responden. Artinya konsumen memiliki niat yang 

kuat untuk melakukan pembelian produk kosmetik halal. 

7. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Keputusan Pembelian 

Konsumen 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diperoleh data mengenai 

tanggapan responden terhadap variabel Keputusan Pembelian Konsumen 

dengan kriteria sebagai berikut: 
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Skor Minimum : 49 

Skor Maksimum : 90 

Nilai SD  : 9,549 

Nilai Mean  : 77,77 

Tinggi  = X ≥ Mean + 1 (SD) 

   = X ≥ 77,77 + 1 (9,549)  

= X ≥ 87,319 

Sedang  = Mean – 1 (SD) ≤ X < Mean + 1 (SD)  

   = 77,77 – 1 (9,549) ≤ X < 77,77 + 1 (9,549) 

   = 68,221 ≤ X < 87,319 

Rendah   = X ≤ Mean – 1 (SD) 

   = X ≤ 77,77 – 1 (9,549) 

   = X ≤ 68,221 

Tabel 29. Tanggapan Responden  

(Variabel Keputusan Pembelian Konsumen) 

Kategori Jumlah Persentase 

Tinggi 26 13% 

Sedang 142 71% 
Rendah 32 16% 
Jumlah 200 100% 

(Sumber: Penulis 2018) 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tanggapan responden terhadap variabel Keputusan Pembelian Konsumen 

termasuk ke dalam kategori SEDANG dengan 142 responden. Artinya 

preferensi konsumen kosmetik halal secara umum memiliki tingkat 

keputusan pembelian yang sedang. 
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C. Analisis Data PLS 

1. Evaluasi Measurment (Outer Model) 

a. Uji Validitas Konvergen 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan metode convergen 

validity dan discriminant validity yang diolah menggunakan SmartPLS 

3.0. Pertama adalah dengan mengubah data mentah menjadi format excel 

CSV comma delimited, setelah itu data baru dapat diolah menggunakan 

SmartPLS. 

Uji validitas konvergen dapat dilihat dari skor AVE (average 

variance extracted) dan communality yang masing-masing nilainya harus 

< 0,5. Sebelum kita menguji nilai AVE dan communality, harus terlebih 

dahulu melihat nilai skor loading dari setiap indikator, dimana nilai skor 

loading > 0,7,1 maka indikator ini dapat dihapus dari konstruknya 

(variabel). Hasil dari skor loading setiap indikator terhadap konstruknya 

dapat dilihat dari gambar dan tabel berikut: 

                                                             
1Ibid., hlm. 79 
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Tabel 30. Skor Loading Konstruk Islamic Branding (IB) 

No Indikator IB Nilai Skor Loading Keterangan 

1 IB1 0,901 Dilanjutkan 

2 IB2 0,988 Dilanjutkan 

3 IB3 0,075 Dikeluarkan 

4 IB4 0,121 Dikeluarkan 

5 IB5 0,706 Dilanjutkan 

6 IB6 0,296 Dikeluarkan 

7 IB7 0,947 Dilanjutkan 

8 IB8 -0,029 Dikeluarkan 
(Sumber: Output SmartPLS 3.0) 

 

Tabel 31. Skor Loading Konstruk Celebrity Endorser (CE) 

No Indikator CE Nilai Skor Loading Keterangan 

1 CE1 0,613 Dikeluarkan 

2 CE2 0,825 Dilanjutkan 

3 CE3 0,154 Dikeluarkan 

4 CE4 -0,052 Dikeluarkan 

5 CE5 0,900 Dilanjutkan 

6 CE6 0,868 Dilanjutkan 

7 CE7 0,813 Dilanjutkan 

8 CE8 0,734 Dilanjutkan 

9 CE9 0,856 Dilanjutkan 
(Sumber: Output SmartPLS 3.0) 

 

Tabel 32. Skor Loading Konstruk Sikap (S) 

No Indikator S Nilai Skor Loading Keterangan 

1 S1 0,841 Dilanjutkan 

2 S2 0,964 Dilanjutkan 

3 S3 0,927 Dilanjutkan 
(Sumber: Output SmartPLS 3.0) 

 

Tabel 33. Skor Loading Konstruk Norma Subyektif (NS) 

No Indikator NS Nilai Skor Loading Keterangan 

1 NS1 0,860 Dilanjutkan 

2 NS2 0,881 Dilanjutkan 

3 NS3 0,745 Dilanjutkan 
(Sumber: Output SmartPLS 3.0) 

 

Tabel 34. Skor Loading Konstruk Persepsi Kontrol Perilaku 

(PKP) 

No Indikator PKP Nilai Skor Loading Keterangan 

1 PKP1 0,793 Dilanjutkan 

2 PKP2 0,829 Dilanjutkan 

3 PKP3 0,789 Dilanjutkan 
(Sumber: Output SmartPLS 3.0) 
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Tabel 35. Skor Loading Konstruk Niat (N) 

No Indikator N Nilai Skor Loading Keterangan 

1 N1 0,922 Dilanjutkan 

2 N2 0,887 Dilanjutkan 

3 N3 0,854 Dilanjutkan 
(Sumber: Output SmartPLS 3.0) 

 

Tabel 36. Skor Loading Konstruk Keputusan Pembelian 

Konsumen (KPK) 

No Indikator KPK Nilai Skor Loading Keterangan 

1 KPK1 0,809 Dilanjutkan 

2 KPK2 0,391 Dikeluarkan 

3 KPK3 0,736 Dilanjutkan 

4 KPK4 0,810 Dilanjutkan 

5 KPK5 0,750 Dilanjutkan 

6 KPK6 0,827 Dilanjutkan 

7 KPK7 0,864 Dilanjutkan 

8 KPK8 0,826 Dilanjutkan 

9 KPK9 0,854 Dilanjutkan 
(Sumber: Output SmartPLS 3.0) 

 

Tabel 37. AVE dan Communality 

No Konstruk Nilai AVE Communality 

1 Islamic Branding 0,779 0,779 

2 Celebrity Endorser 0,720 0,720 

3 Sikap 0,832 0,832 

4 Norma Subyektif 0,690 0,690 

5 Persepsi Kontrol Perilaku 0,646 0,646 

6 Niat 0,788 0,788 

7 Keputusan Pembelian Konsumen 0,667 0,667 
(Sumber: Output SmartPLS 3.0) 

 

Validitas konvergen dari model pegukuran dengan menggunakan 

indikator reflektif dinilai berdasarkan faktor loading indikator-indikator 

yang mengukur konstruk tersebut. Berdasarkan hasil model pengukuran 

yang terlihat pada tabel 29-35 dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a) Konstruk Islamic branding diukur dengan 4 indikator. Semua 

indukator memiliki faktor loading > 0,7 dan nilai AVE > 0,5 serta 

communality > 0,5. 
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b) Konstruk celebrity endorser diukur dengan 6 indikator. Semua 

indukator memiliki faktor loading > 0,7 dan nilai AVE > 0,5 serta 

communality > 0,5. 

c) Konstruk sikap diukur dengan 3 indikator. Semua indukator 

memiliki faktor loading > 0,7 dan nilai AVE > 0,5 serta communality 

> 0,5. 

d) Konstruk norma subyektif diukur dengan 3 indikator. Semua 

indukator memiliki faktor loading > 0,7 dan nilai AVE > 0,5 serta 

communality > 0,5. 

e) Konstruk persepsi kontrol perilaku diukur dengan 3 indikator. 

Semua indukator memiliki faktor loading > 0,7 dan nilai AVE > 0,5 

serta communality > 0,5. 

f) Konstruk niat diukur dengan 3 indikator. Semua indukator memiliki 

faktor loading > 0,7 dan nilai AVE > 0,5 serta communality > 0,5. 

g) Konstruk keputusan pembelian konsumen diukur dengan 8 

indikator. Semua indukator memiliki faktor loading > 0,7 dan nilai 

AVE > 0,5 serta communality > 0,5. 

Berdasarkan hasil faktor loading yang sudah dijelaskan diatas maka 

dapat disimpuklan bahwa konstruk-konstruk (variabel) dalam penelitian 

ini mempunyai nilai validitas konvergen yang baik. Adapun model 

pengukuran untuk uji validitas dan reliabilitas, koefisien determinasi 

model dan koefisien jalur untuk persamaan dapat dilihat pada gambar 

berikut ini: 
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b. Validitas Diskriminan 

Pengujian validitas diskriminan digunakan untuk membuktikan 

apakah indikator pada suatu kostruk (variabel) akan mempunyai faktor 

loading terbesar pada konstruk yang dibentuknya daripada faktor loading 

lain. Berikut ini tabel nilai validitas diskriminan dalam penelitian ini: 

Tabel 38. Discriminant Validity 

Variabel Indikator Nilai validitas diskriminan 

Islamic Branding IB1 0,906 

IB2 0,948 

IB5 0,702 

IB7 0,950 

Celebrity Endorser CE2 0,818 

CE5 0,917 

CE6 0,901 

CE7 0,805 

CE8 0,758 

CE9 0,879 

Sikap S1 0,841 

S2 0,964 

S3 0,927 

Norma Subyektif NS1 0,860 

NS2 0,881 

NS3 0,745 

Perepsi Kontrol 

Perilaku 

PKP1 0,793 

PKP2 0,829 

PKP3 0,789 

Niat N1 0,922 

N2 0,886 

N3 0,854 

Keputusan Pembelian 

Konsumen 

KPK1 0,828 

KPK3 0,726 

KPK4 0,829 

KPK5 0,741 

KPK6 0,837 

KPK7 0,867 

KPK8 0,836 

KPK9 0,855 
  (Sumber: Output SmartPLS 3.0) 
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Berdasarkan data diatas nilai cross loading juga menunjukkan 

adanya validitas diskriminan yang baik, oleh karena nilai korelasi antara 

indikator konstruknya lebih besar dibandingkan nilai korelasi dengan 

konstruk lainnya. 

c. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas diukur dengan dua metode yaitu cronbach’s alpha 

dan composite reliability. Untuk dapat dinyatakan bahwa suatu kostruk 

(variabel) reliabel maka nilai cronbach’s alpha harus > 0,6 dan composite 

reliability harus > 0,7. Berikut ini adalah hasil pengujian cronbach’s alpha 

dan composite reliability yang diolah dengan PLS: 

Tabel 39. cronbach’s alpha dan composite reliability 

No Konstruk cronbach’s 

alpha 

composite 

reliability 

1 Islamic Branding 0,902 0,933 

2 Celebrity Endorser 0,922 0,939 

3 Sikap 0,899 0,937 

4 Norma Subyektif 0,777 0,869 

5 Persepsi Kontrol Perilaku 0,726 0,846 

6 Niat 0,865 0,918 

7 Keputusan Pembelian Konsumen 0,928 0,941 
(Sumber: Output SmartPLS 3.0) 

 

 

2. Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

Model struktural pada PLS dievaluasi dengan menggunakan 𝑅2 

untuk variabel dependen dan nilai jalur koefisien untuk variabel 

independen yang kemudian disignifikan dengan melihat nilai P-value 

setiap jalur. Adapun model struktural (inner model) pada penelitian ini 

dapat dilihat pada gambar berikut ini: 
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Untuk melihat signifikan model prediksi dalam model struktural 

PLS, dilihat dari nilai P-value antara variabel independen ke variabel 

dependen yang tertera dalam tabel koefisien jalur dibawah ini:  

Tabel 40. Tabel Koefisien Jalur (Mean, STDEV < P-Value) 

 

Konstruk 

Original 

Sample 

Estimate 

Sample 

Mean 

(M) 

Stand 

Deviation 

 

T 

statistics 

P 

Value 

CE  KPK 0,128 0,141 0,070 1,817 0,070 

IB  KPK 0,299 0,301 0,074 4,053 0,000 

N  KPK 0,171 0,173 0,074 2,300 0,022 

S  N 0,352 0,350 0,076 4,645 0,000 

NS N 0,157 0,159 0,060 2,603 0,010 

PKP  N  0,155 0,168 0,079 1,972 0,049 
(Sumber: Output SmartPLS 3.0) 

 

*keterangan :     *Nilai Acuan 

KPK = Keputusan Pembelian Konsumen  Nilai T-tabel  = >1,96 

CE = Celebrity Endorser    Nilai Signifikan = <0,05 

IB = Islamic Branding 

N = Niat   

S = Sikap 

NS = Norma Subyektif 

PKP = Persepsi Kontrol Perilaku 

 

Tingkat signifikan dalam penelitian ini sebesar < 0,05. Berdasarkan 

hasil pengujian model struktural yang sudah ditampilkan diatas, diketahui 

bahwa seluruh konstruk (variabel) TPB meliputi sikap, norma subyektif, 

persepsi kontrol perilaku berpengaruh terhadap niat. Selanjutnya konstruk 

niat dan Islamic branding juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen. Hanya saja untuk konstruk celebrity endorser tidak 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Untuk lebih lanjut 

akan dijelaskan dalam subbab berikutnya. 
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D. Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan hasil dari T-statistic dan P-Value pada tabel subbab diatas, maka 

hasil pengujian serta pembahasan untuk masing-masing hipotesis adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengujian Hipotesis 1 (H1) 

Ho: Tidak terdapat pengaruh variabel Islamic branding terhadap variabel 

keputusan pembelian konsumen kosmetik halal pada mahasiswi di 

Yogyakarta 

Ha: Terdapat pengaruh variabel Islamic branding terhadap variabel 

keputusan pembelian konsumen kosmetik halal pada mahasiswi di 

Yogyakarta 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan smartPLS 3.0 

menunjukkan nilai T-statistik sebesar 4,053 yang mana nilai ini lebih besar 

dari T-tabel > 1,96 dan nilai P-Value sebesar 0,000 yang mana nilai ini 

lebih kecil dari nilai signifikan < 0,05, berdasarkan hasil tersebut maka 

dapat dinyatakan bahwa Ha diterima Ho ditolak. Artinya terdapat 

pengaruh positif signifikan antara Islamic branding dengan keputusan 

pembelian konsumen. Maka dapat disimpulkan hipotesis pertama (H1) 

yang berbunyi Islamic Branding berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen kosmetik halal pada mahasiswi di Yogyakarta 

terbukti dan dapat diterima. 
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2. Pengujian Hipotesis 2 (H2) 

Ho: Tidak terdapat pengaruh variabel celebrity endorser terhadap variabel 

keputusan pembelian konsumen kosmetik halal pada mahasiswi di 

Yogyakarta 

Ha: Terdapat pengaruh variabel celebrity endorser terhadap variabel 

keputusan pembelian konsumen kosmetik halal pada mahasiswi di 

Yogyakarta 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan smartPLS 3.0 

menunjukkan nilai T-statistik sebesar 1,817 yang mana nilai ini lebih kecil 

dari T-tabel > 1,96 dan nilai P-Value sebesar 0,070 yang mana nilai ini 

lebih besar dari nilai signifikan < 0,05, berdasarkan hasil tersebut maka 

dapat dinyatakan bahwa Ha ditolak Ho diterima. Artinya tidak terdapat 

pengaruh antara celebrity endorser dengan keputusan pembelian 

konsumen. Maka dapat disimpulkan hipotesis kedua (H2) yang berbunyi 

celebrity endorser berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen 

kosmetik halal pada mahasiswi di Yogyakarta tidak terbukti dan ditolak. 

3. Pengujian Hipotesis 3 (H3) 

Ho: Tidak terdapat pengaruh variabel sikap terhadap variabel niat beli 

kosmetik halal pada mahasiswi di Yogyakarta 

Ha: Terdapat pengaruh variabel sikap terhadap variabel niat beli kosmetik 

halal pada mahasiswi di Yogyakarta 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan smartPLS 3.0 

menunjukkan nilai T-statistik sebesar 4,645 yang mana nilai ini lebih besar 
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dari T-tabel > 1,96 dan nilai P-Value sebesar 0,000 yang mana nilai ini 

lebih kecil dari nilai signifikan < 0,05, berdasarkan hasil tersebut maka 

dapat dinyatakan bahwa Ha diterima Ho ditolak. Artinya terdapat 

pengaruh positif signifikan antara sikap dengan niat beli konsumen 

terhadap kosmetik halal. Maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga (H3) 

yang berbunyi sikap berpengaruh terhadap niat beli konsumen kosmetik 

halal pada mahasiswi di Yogyakarta terbukti dan dapat diterima. 

4. Pengujian Hipotesis 4 (H4) 

Ho: Tidak terdapat pengaruh variabel norma subyektif terhadap niat beli 

kosmetik halal pada mahasiswi di Yogyakarta 

Ha: Terdapat pengaruh variabel norma subyektif terhadap variabel niat 

beli kosmetik halal pada mahasiswi di Yogyakarta 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan smartPLS 3.0 

menunjukkan nilai T-statistik sebesar 2,603 yang mana nilai ini lebih besar 

dari T-tabel > 1,96 dan nilai P-Value sebesar 0,010 yang mana nilai ini 

lebih kecil dari nilai signifikan < 0,05, berdasarkan hasil tersebut maka 

dapat dinyatakan bahwa Ha diterima Ho ditolak. Artinya terdapat 

pengaruh positif signifikan antara norma subyektif dengan niat beli 

konsumen terhadap kosmetik halal. Maka dapat disimpulkan hipotesis 

keempat (H4) yang berbunyi norma subyektif berpengaruh terhadap niat 

beli konsumen kosmetik halal pada mahasiswi di Yogyakarta terbukti dan 

dapat diterima. 
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5. Pengujian Hipotesis 5 (H5) 

Ho: Tidak terdapat pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap variabel 

niat beli kosmetik halal pada mahasiswi di Yogyakarta 

Ha: Terdapat pengaruh variabel persepsi kontrol perilaku terhadap 

variabel niat beli kosmetik halal pada mahasiswi di Yogyakarta 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan smartPLS 3.0 

menunjukkan nilai T-statistik sebesar 1,972 yang mana nilai ini lebih besar 

dari T-tabel > 1,96 dan nilai P-Value sebesar 0,049 yang mana nilai ini 

lebih kecil dari nilai signifikan < 0,05, berdasarkan hasil tersebut maka 

dapat dinyatakan bahwa Ha diterima Ho ditolak. Artinya terdapat 

pengaruh positif signifikan antara persepsi kontrol perilaku dengan niat. 

Maka dapat disimpulkan hipotesis kelima (H5) yang berbunyi persepsi 

kontrol perilaku berpengaruh terhadap niat beli konsumen kosmetik halal 

pada mahasiswi di Yogyakarta terbukti dan dapat diterima. 

6. Pengujian Hipotesis 6 (H6) 

Ho: Tidak terdapat pengaruh variabel niat beli terhadap variabel keputusan 

pembelian konsumen kosmetik halal pada mahasiswi di Yogyakarta 

Ha: Terdapat pengaruh variabel niat beli terhadap variabel keputusan 

pembelian konsumen kosmetik halal pada mahasiswi di Yogyakarta 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan smartPLS 3.0 

menunjukkan nilai T-statistik sebesar 2,300 yang mana nilai ini lebih besar 

dari T-tabel > 1,96 dan nilai P-Value sebesar 0,022 yang mana nilai ini < 

0,05, berdasarkan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa Ha diterima 
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Ho ditolak. Artinya terdapat pengaruh positif signifikan antara niat dengan 

keputusan pembelian konsumen. Maka dapat disimpulkan hipotesis 

keenam (H6) yang berbunyi niat beli berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen kosmetik halal pada mahasiswi di Yogyakarta 

terbukti dan dapat diterima. 

E. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada pembahasan ini akan dijelaskan hubungan dari hasil perhitungan 

statistik pada subbab sebelumnya. Disini akan membahas mengenai pengaruh 

seluruh variabel antara lain Sikap, Norma Subyektif dan Persepsi Kontrol Perilaku 

terhadap Niat Beli; Niat Beli, Islamic Branding, Celebrity Endorser dan terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen serta hubungannya dalam ekonomi Islam.  

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 .  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada subbab sebelumnya menunjukkan 

bahwa sikap berpengaruh terhadap niat beli konsumen kosmetik halal pada 

mahasiswi di Yogyakarta. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nyoman 

Dara dan Ni Nyoman Kerti (2015) dan penelitian Trisdayana Aryadhe dan kawan-

kawan (2018).  Dimana hasil menunjukkan bahwa semakin baik sikap yang 
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ditunjukkan konsumen terhadap suatu produk maka semakin tinggi pula niat beli 

yang dilakukan oleh konsumen terhadap kosmetik halal. 

Norma Subyektif  merupakan faktor soslial 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. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada subbab sebelumnya menunjukkan 

bahwa norma subyektif berpengaruh terhadap niat beli konsumen kosmetik halal 

pada mahasiswi di Yogyakarta. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Anggit dan Albari (2012) dan Klemens Wedanaji Prasastyo (2015). Dimana hasil 

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.  

Persepsi 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. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada subbab sebelumnya menunjukkan 

bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh terhadap niat beli konsumen kosmetik 

halal pada mahasiswi di Yogyakarta. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Syed Syah Alam dan Nazura Mohamed Sayuti (2011) dan Dian Anggraini dan 



119 
 

 

Thini Nurul (2017). Dimana hasil menunjukkan bahwa semakin baik persepsi 

kontrol perilaku konsumen maka niat beli konsumen terhadap kosmetik halal akan 

semakin meningkat.  

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. Dalam hal ini perilaku yang dilakukan 

adalah keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen.  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada subbab sebelumnya menunjukkan 

bahwa niat beli berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen kosmetik 

halal pada mahasiswi di Yogyakarta. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

As’alul, Zainul dan Sunarti (2016) dan Trisdayana Aryadhe dan kawan-kawan 

(2018). Dimana hasil menunjukkan bahwa semakin besar niat beli konsumen 

terhadap suatu produk maka semakin besar pula keputusan pembelian konsumen 

terhadap kosmetik halal. 

Islamic Branding adalah penggunaan nama-nama-nama yang berkaitan 

dengan Islam atau menunjukkan identitas halal untuk sebuah produk. 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. Semakin baik pemahaman dan kesadaran 
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konsumen terkait Islamic branding maka semakin besar kemungkinannya untuk 

membeli produk. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada subbab sebelumnya menunjukkan 

bahwa Islamic branding berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen 

kosmetik halal pada mahasiswi di Yogyakarta. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Muhammad Nasrullah (2015) dan penelitian Elok Fitriya (2017). Dimana 

para konsumen muslim telah memahami dan menyadari bahwa Islamic branding 

sudah menjadi kebutuhan yang tidak hanya untuk faktor kesehatan saja namun juga 

untuk kebutuhan menjaga kesucian dalam beribadah.  

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 al2 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. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada subbab sebelumnya menunjukkan 

bahwa celebrity endorser tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen kosmetik halal pada mahasiswi di Yogyakarta. Hasil penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian Windi Asiani (2014), penelitian Ni Made Rahayu dan I 

                                                             
2Batra Rajeev, John G. Myers dan David A. Aker, Advertising . . . . .hlm. 67 
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Ketut Nurcahya (2015) dan penelitian Premi Wahyu Widyaningrum (2016). Namun 

hal ini sejalan dengan penelitian Rakesh Kumar dan Narinder Singh (2015)3 dimana 

hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa sebagian besar keputusan pembelian 

konsumen lebih dipengaruhi oleh harga dan kualitas produk bukan karena 

dukungan selebriti atau penggunaan celebrity endorser. 

Hubungannya dengan ekonomi Islam dalam penelitian ini adalah kita perlu 

mengetahui sejauh mana sikap dan pemahaman masyarakat muslim sebelum 

mengkonsumsi suatu produk atau barang. Sebagai seorang muslim hendaknya 

selalu mengkontrol diri dalam bertransaksi, mengetahui apa yang akan kita beli atau 

kita konsumsi karena batasan konsumsi dalam Islam tidak hanya berlaku pada 

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

termasuk kosmetik.  

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.  

Selain itu dalam melakukan pembelian kosmetik halal tidak hanya melihat 

dari celebrity endorser yang ada dalam iklan saja namun lebih memperhatikan 

                                                             
3Rakesh Kumar dan Narinder Singh, Impact of  Celebrity Endorsement on Consumer Buying 

Behaviour- A Case Studyof Durable Products in District Udhampur, J&K, Asian Journal of 

Multidisplinary Studies, Vol. 3, No. 7, Juli 2015, hlm. 207 
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aspek lain diantaranya kandungan dalam produk dan atribut produk salah satunya 

label halal. Islamic branding sebagai bagian dari sebuah produk tidak hanya 

menggunakan nama Islam sebagai faktor untuk menarik konsumen tetapi juga harus 

lebih memperhatikan pemilihan bahan baku, proses produksi dan lain sebagainya 

sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan pada akhirnya membuat 

konsumen menjadi loyal. 


