
KUESIONER 

 

 

Assalamu’alaikum Wr Wb 

Saya yang bernama Aya Sofia Ardelia mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Ilmu 

Agama Islam Universitas Islam Indonesia konsentrasi Ekonomi Islam sedang melakukan 

penelitian Tesis dengan judul “PENGARUH ISLAMIC BRANDING DAN CELEBRITY 

ENDORSER TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN KOSMETIK 

HALAL PADA MAHASISWI DI YOGYAKARTA” untuk itu dalam kesempatan ini, 

dengan penuh kerendahan hati saya memohon bapak/ibu/saudara/ saudari berkenan 

mengisi kuesioner dengan sebenar-benarnya. Saya sangat menjaga kerahasiaan dan hal ini 

hanyalah sebagai kepentingan penelitian tesis saya. Atas jawaban yang 

bapak/ibu/saudara/saudari berikan saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. 

 

Hormat saya, 

  

 

Aya Sofia Ardelia 

NIM. 16913010  

 

 

A. Identitas Responden 

1. Nama : 

2. Umur :   ≤ 20 Tahun    21-30 Tahun   > 31 tahun 

3. Berkuliah di:  PTN   PTS 

4. Jurusan : 

5. Semester : 

6. Apakah anda pernah melihat iklan produk kosmetik halal di media massa? 

  Ya      Tidak  
 

7. Apa merek kosmetik halal yang anda gunakan? (boleh lebih dari satu) 

 Wardah     Zoya     Martha Tilaar     Mustika Ratu    

 Make Over  lainnya (sebutkan), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

8. Berapa banyak jenis produk kosmetik halal yang anda beli dalam sekali 

pembelian? (misalnya bedak / lipstik / pencuci muka / pelembab, dsb) 

 1 buah   ≥2 buah   Disesuaikan kebutuhan 

 

9. Dalam sebulan, berapa kali anda melakukan pembelian produk kosmetik halal? 

 1 kali   ≥ 2 kali   Disesuaikan kebutuhan 

 

10. Dimana biasanya anda membeli produk kosmetik halal? (boleh lebih dari satu) 

 E-Commerce  Mall      Swalayan  Outlet khusus produk tsb 

  



B. Kuesioner 

Berilah jawaban pada pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan menggunakan 

tanda “X” (silang) pada salah satu skor pendapat yang paling sesuai dengan anda, 

dengan ketetentuan: 

1. Semakin kecil nilai skor yang ditandai maka anda sangat tidak setuju 

2. Semakin besar nilai skor yang ditandai maka anda sangat setuju 

 

ISLAMIC BRANDING 
No Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Saya lebih memilih menggunakan produk kosmetik yang 

sesuai dengan prinsip dan hukum Islam 

          

2 Saya lebih memilih menggunakan produk kosmetik yang 

kandungannya Halal 

          

3 Saya membaca isi kandungan label produk kosmetik 

sebelum membeli produk 

          

4 Saya lebih memilih menggunakan produk kosmetik yang 

berasal dari negara Muslim 

          

5 Saya merekomendasikan produk kosmetik yang berasal 

dari negara Muslim 

          

6 Saya lebih memilih menggunakan produk kosmetik yang 

menggunakan nama Islam 

          

7 Saya lebih memilih menggunakan produk kosmetik yang 

mencantumkan label Halal pada kemasannya 

          

8 Saya lebih memilih menggunakan menggunakan produk 

kosmetik dengan tulisan kandungannya berbahasa Arab 

          

 

CELEBRITY ENDORSER 
No Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Saya lebih memilih menggunakan produk kosmetik halal 

setelah melihat iklannya  

          

2 Kredibilitas para artis yang ada dalam iklan kosmetik halal 

membuat saya yakin untuk membeli produk tersebut 

          

3 Menurut saya artis yang ada dalam iklan kosmetik halal 

menyampaikan produk secara jujur 

          

4 Menurut saya artis-artis yang ada dalam iklan kosmetik 

halal memiliki wawasan yang luas 

          

5 Menurut saya artis-artis yang ada dalam iklan kosmetik 

halal memang layak menjadi endorser 

          

6 Menurut saya artis-artis yang ada dalam iklan kosmetik 

halal sangat menarik 

          

7 Menurut saya artis-artis yang ada dalam iklan kosmetik 

halal terlihat anggun 

          

8 Artis-artis yang ada dalam iklan kosmetik halal memiliki 

prestasi yang membanggakan 

          

9 Menurut saya artis-artis yang ada dalam iklan kosmetik 

halal tersebut cukup mewakili jati diri saya 

          

 

SIKAP 
No Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Menurut saya membeli produk kosmetik halal adalah hal 

yang positif 

          

2 Membeli produk halal adalah penting bagi saya           



3 Saya merasa lebih aman dan nyaman membeli dan 

menggunakan produk kosmetik berlabel halal 

          

 

NORMA SUBYEKTIF 
No Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Saya membeli kosmetik halal karena dipengaruhi oleh 

keluarga 

          

2 Saya membeli kosmetik halal karena dipengaruhi oleh 

teman  

          

3 Saya tertarik membeli kosmetik halal karena melihat artis 

dalam iklannya 

          

 

PERSEPSI KONTROL PERILAKU 
No Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Saya memilih menggunakan kosmetik halal karena saya 

seorang muslim 

          

2 Saya memiliki kemampuan  untuk membeli produk 

kosmetik halal 

          

3 Saya selalu memastikan kembali kandungan yang ada 

dalam produk sebelum akhirnya memutuskan untuk 

membeli 

          

 

NIAT MEMBELI 
No Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Saya berencana membeli produk kosmetik halal dimasa 

yang akan datang 

          

2 Saya akan selalu membeli produk kosmetik halal           

3 Saya akan mengajak orang lain untuk membeli produk 

kosmetik halal 

          

 

KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN 
No Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Saya membeli beberapa jenis produk kosmetik halal untuk 

dipakai dalam satu atau dua bulan 

          

2 Saya lebih sering membeli produk bedak tabur daripada 

bedak padat  

          

3 Saya lebih sering membeli Lipstik berbentuk stik daripada 

lipstik pallete  

          

4 Saya membeli produk kosmetik halal karena mereknya 

sudah populer 

          

5 Saya membeli produk kosmetik halal ditoko kosmetik 

besar karena lebih banyak varian dan stok barangnya 

          

6 Saya membeli produk kosmetik halal di swalayan atau 

mall dekat tempat tinggal saya 

          

7 Jumlah produk kosmetik halal yang saya beli disesuai 

dengan kebutuhan dan budget saya 

          

8 Saya baru membeli ketika persediaan produk kosmetik 

halal saya telah habis 

          

9 Pada saat membeli, saya lebih suka membayar 

menggunakan uang tunai 

          

 

 


