
 

 

 
 

PENGARUH ISLAMIC BRANDING DAN CELEBRITY ENDORSER TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN KOSMETIK HALAL PADA 

MAHASISWI DI YOGYAKARTA 

 

Aya Sofia Ardelia1 

Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM.2 

 

ABSTRACT 

As a current phenomenon, Islamic branding has been grabbing considerable 

attention of countless academics and practitioners in recent years, particularly due to the 

increasing Muslim population in the world. Producers are well aware of the great potential 

of Muslim consumers as the target market of  their products. Considering this excellent 

opportunity, the cosmetic producers of both Muslims and non-Muslims are rushing to 

develop halal cosmetic products to target the Muslim market. It is apparent that these 

halal producers apply a certain marketing strategy to build a positive image by hiring 

popular celebrity endorser to represent the values of their cosmetic products.  

On this basis, this study aims to analyze the effect of Islamic branding and celebrity 

endorser on female students’ purchasing decisions for halal cosmetics in Yogyakarta. The 

theory of planned behavior in this study was used as a predictor of consumer behavior. 

The study used purposive sampling and the data were analyzed using partial least square 

(PLS). The study involved 200 respondents and the data were processed using the 

SmartPLS 3.0 application. The study indicates that all TPB predictors (Attitudes, 

Subjective Norms, Behavioral Control Perceptions) influence consumer purchase 

intention. Purchase Intention and Islamic branding influence consumer purchasing 

decisions, while celebrity endorsers have no effect on consumers. 
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A. Pendahuluan 

Di era globalisasi dan perdagangan bebas seperti saat ini, dengan dukungan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan informasi maka semakin luas alur keluar masuknya barang 

dan jasa melintasi batas-batas negara. Hal ini tentu mempermudah masyarakat untuk 

masyarakat memenuhi kebutuhannya akan produk dan jasa. 

Saat ini dalam aspek pemasaran tidak hanya mengarah pada fungsi produk saja, 

namun akan lebih fokus pada pertempuran merek. Produk atau jasa yang sukses selalu 

memiliki merek yang kuat atau dominan di pasar. Selain itu konsumen cenderung 

menjadikan merek sebagai acuan sebelum melakukan pembelian suatu produk atau jasa. 

Beberapa perusahaan yang peka akan nilai suatu merek akan sepenuhnya menyadari 

bahwa merek menjadi identitas dari perusahaan dan menjadi add value dalam menjual 

produknya.  

Fenomena Islamic branding telah mendapat perhatian yang cukup luas dikalangan 

akademisi dan praktisi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mengingat populasi muslim 

didunia yang semakin bertambah. Beberapa ahli mengemukakan bahwa konsep Islamic 

branding semakin diminati oleh para produsen. Para produsen sadar bahwa konsumen 

muslim merupakan sasaran empuk bagi pemasaran produk mereka. Melihat peluang ini 

tak mengherankan jika para produsen baik muslim maupun non muslim berlomba-lomba 

mengembangkan produk halal demi mendapatkan pasar muslim. 

Merek agama Islam atau merek halal dibuat dengan prinsip-prinsip Islam yang 

membimbing apa yang diizinkan tidak hanya di industri makanan tetapi juga di bidang 

kosmetik, farmasi, logistik, pakaian, keuangan, perhotelan dan perbankan.3 Ada tiga 

kategori produk yang dijadikan target para produsen yaitu makanan, gaya hidup dan 

sektor jasa.  

Dalam kategori gaya hidup juga didominasi oleh perusahaan multinasional non 

muslim, produsen kosmetik halal Islam yaitu tanpa alkohol atau lemak hewan dimana 

kosmetik dianggap sebagai kebutuhan wanita untuk tampil cantik dan menjadi prioritas 

utama dalam menunjang penampilan sehari-hari terlebih kosmetik (make up) yang 

menjadi tren dimasa sekarang. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang 

begitu pesat serta membantu dunia hiburan terekspos secara cepat dan mudah sehingga 

menginspirasi masyarakat dalam berpenampilan terutama berdandan. Seperti yang 
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terlihat pada industri kosmetik di Indonesia beberapa tahun terakhir muncul merek 

kosmetik yang disertai dengan label halal misalnya Wardah dan Zoya. 

Para konsumen muslim harus lebih selektif dalam memilih produk kosmetik yang 

aman digunakan dan tentunya telah diperiksa oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM). Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam diwajibkan untuk 

mengkonsumsi hal yang halal, karena apapun yang dikonsumsi akan mendarah daging 

dalam tubuh kita. Kehalalan adalah parameter utama dalam proses pemilihan produk 

termasuk kosmetik. Oleh karena itu kosmetik halal menjadi jawaban bagi para muslimah 

untuk tetap tampil cantik tanpa harus takut terhadap kandungan dalam produk kecantikan 

yang digunakan. Label halal yang terdapat pada kemasan produk kosmetik tentu akan 

mempermudah konsumen untuk mengidentifikasi sebuah produk yang halal. 

Sesuai dengan penelitian Yunus Ali (2012)4 yang menyatakan bahwa baik muslim 

di Australia maupun Malaysia terkadang tak langsung percaya terhadap produk yang 

mempunyai label halal. Mereka akan meneliti kembali bahan-bahan yang terkandung 

dalam produk dan memastikan kembali produk tersebut halal dan layak dikonsumsi. 

Dalam penelitian Muhammad Nasrullah (2015)5 menyimpulkan bahwa adanya pengaruh 

signifikan antara Islamic branding terhadap keputusan konsumen. Hal ini juga 

mengindikasi bahwa konsumen muslim juga mempertimbangkan merek Islam serta 

adanya label halal sebelum akhirnya melakukan pembelian. 

Shimp menyatakan iklan dapat mempengaruhi pengharapan konsumen tentang 

produk dan menggerakkan unsur pembelian. Pembelian yang dilakukan oleh seorang 

konsumen termasuk dalam rantai keputusan pembelian. Pada umumnya, proses 

keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen melalui lima tahapan yaitu 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian dan perilaku 

pasca pembelian.6 

Untuk menguatkan daya tarik dari suatu iklan dalam situasi terjadinya media 

cluttered, cukup banyak cara yang dapat dipergunakan, salah satunya adalah dengan 

menggunakan endorser. Cukup banyak perusahaan besar yang tidak segan-segan untuk 

                                                             
4Yunus Ali, “Halal Branding: A Study of Moeslem Consumers Perspective”, On Proceedings of The 

2nd Global Islamic Marketing Conference, Abu Dhabi, hlm. 1-6 
5Muhammad Nasrullah, “Islamic Branding, Religiusitas dan Keputusan Konsumen 

TerhadapProduk”,  Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol. 13, No. 2, Desember 2015, hlm. 79-87 
6Terence A. Shimp, Advertising Promotion and Other Aspects of Intergated Marketing 

Communication 8th Edition, (Canada: Nelson Education, Ltd, 2003), hlm. 374 



 

 

 
 

melibatkan seorang atau beberapa endorser sekaligus pada iklannya meski dengan biaya 

yang tidak sedikit. Penggunaan endorser dalam iklan dimaksudkan untuk memberikan 

dukungan atau dorongan kepada pesan iklan agar lebih mudah diterima oleh konsumen, 

sekaligus mempermudah tumbuhnya keyakinan dalam diri konsumen atas produk yang 

diiklankan.7 

Selebriti yang dipilih produsen kosmetik sebagai endorser memiliki citra dan kesan 

diri yang dianggap mewakili nilai-nilai dari produk kosmetik mereka. Sejauh ini 

penggunaan celebrity endorser dalam mengkampanyekan pesan dari produk kosmetik 

halal dianggap cukup berhasil, ketika pesan iklan tersebut tersampaikan maka konsumen 

akan mengasosiasikan kosmetik halal tersebut dalam benak mereka.8 Hal ini sesuai 

dengan penelitian Andrio Husein (2017)9, hasilnya juga diketahui 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. Shimp juga mengatakan bahwa tidak semua merek yang menggunakan celebrity 

endorser akan menjadi efektif iklannya.10 Maka dalam penelitian Premi Wahyu 

Widyaningrum (2016)11 juga disarankan kepada produsen kosmetik Wardah untuk tetap 

selektif dalam memilih celebrity endorser agar citranya tetap terjaga dan konsumen tetap 

loyal. 

Dari penelitian-penelitian yang telah disebutkan diatas tampak bahwa Islamic 

branding dan celebrity endorser memiliki peran yang cukup besar terhadap perilaku 

konsumen untuk melakukan pembelian. Namun demikian penelitian-penelitian tersebut 

tidak menggunakan model TPB. Penelitian yang telah dijelaskan diatas hanya sebagai 

variabel mandiri bukan sebagai variabel prediktor perilaku sebagaimana yang ada dalam 

model theory of planned behavior. Oleh karena itu peneliti mencoba melakukan 

                                                             
7Gevin Septia Harly dan Damayanti Octavia, " Pengaruh Endorsement Fashion Blogger Terhadap 

Minat Beli Merek Lokal Pada Tahun 2013–2014", Jurnal Manajemen Indonesia, Vol. 14 No. 2, Agustus 

2014, hlm. 143 
8Premi Wahyu Widyaningrum, “Pengaruh Label Halal dan Celebrity Endorser Terhadap Keputusan 

Pembelian (Survei Pada Konsumen Wardah di Ponorogo), Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. 6, No. 

2, Desember 2016, hlm. 85 
9Andrio Husein, “Analisis Pengaruh Iklan dan Celebrity Endorser Terhadap Citra Merek Dalam 

Meningkatkan Minat Beli Shampoo Pentene Pada Masyarakat Kota Pekanbaru”, Journal Of Management 

Fekon, Vol. 4, No. 1, Febuari 2017, hlm. 254-255 
10Windi Asiani, “Pengaruh Celebrity Endorser Dalam Iklan Freshcare Aromatheraphy Terhadap 

Keputusan Pembelian (Studi Kasus di Wilayah Tanjung Duren)”, Jurnal Akuntansi dan Manajemen Esa 

Unggul, Vol.2, No.2, Oktober 2014, hlm.77 
11Premi Wahyu Widyaningrum, “Pengaruh . . . . , hlm. 85 



 

 

 
 

penelitian ulang dengan menambahkan model TPB. TPB atau theory of planned behavior 

akan digunakan sebagai prediktor daripada perilaku konsumen yang didalamnya meliputi 

sikap, norma subyektif, persepsi kontrol diri dan niat berperilaku.12 

Adanya fenomena Islamic branding dalam berbagai produk terutama produk 

kosmetik dan penggunaan celebrity endorser dalam penguatan daya tarik iklan produk 

kosmetiknya, muncul sebuah pertanyaan bahwa seberapa besar Islamic branding dan 

celebrity endorser dapat mempengaruhi konsumen agar tertarik sehingga memutuskan 

untuk membeli produk kosmetik halal karena mungkin saja masyarakat masih bergantung 

pada produk kosmetik yang belum bersertifikat halal. Selain itu juga sejauh mana 

pengaruh penerapan model TPB ini terhadap perilaku keputusan pembelian yang 

dilakukan oleh konsumen. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti 

lebih lanjut guna mengukur “Pengaruh Islamic Branding dan Celebrity Endorser 

Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Kosmetik Halal Pada Mahasiswi Di 

Yogyakarta”. 

B. Kerangka Teori 

1. Islamic Branding 

Jumani dan Siddiqui13 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 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 

                                                             
12 Ajzen, I., dan Driver, B. L, “Perception of Leisure Participation from Behavioral Normative and 

Control Beliefs: an Application of The Theory of Planned Behavior”, Leisure Science Journal, No. 13, 

1991, hlm. 190 
13Zulfiqar 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 



 

 

 
 

produknya halal, diproduksi oleh negara Islam, dan ditujukan untuk konsumen 

muslim.  

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. 

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.  

2. 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. 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:14   

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. 

5) Similiarity (kesamaan dengan audience yang dituju), mengacu pada kesamaan 

antar Endorser dan audience dalam hal umur, jenis kelamin, etnis, staus sosial 

dan sebagainya. 
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3. Theory of Planned Behavior 

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.15 

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.16 

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 

                                                             
15Anton Priyo Nugroho, “Pengaruh Religiusitas dan Efikasi Diri Terhadap Perilaku Menabung di 

Perbankan Syariah”, Disertasi Doktor, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm. 42-43 
16Mahyarni, “Theory of Reasoned Action dan Theory of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis 

tentang Perilaku)”, Jurnal El-Riyasah, Vol. 4, No. 1, 2013, hlm. 15 



 

 

 
 

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 (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). 

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 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.17 

4. Perilaku Konsumen dan Keputusan Pembelian 

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 

                                                             
17 Anton Priyo Nugroho, “Pengaruh Religiusitas . . . . ., hlm. 61 



 

 

 
 

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.18 

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.19 

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.20 

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.21 

                                                             
18Sri Wigati, “Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Maliyah, Vol. 1, No. 

1, 2011, hlm. 25 
19Swastha B. dan Handoko, Analisis Perilaku Terhadap Konsumen Tabungan Perbankan, (Solo: 

PT. Aksara Solopos, 2010), hlm. 2 
20Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, (edisi Bahasa Indonesia, Cet. 13 

Jilid 2), alih bahasa oleh Bob Sabran, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 184 
21Ibid 



 

 

 
 

Keputusan untuk membeli yang diambil oleh pembeli sebenarnya merupakan 

kumpulan dari sejumlah keputusan. Menurut Swastha dan Handoko22, 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 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. 

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. 
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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. 

5. 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.  

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.23 

Menurut Monzer Kahf dalam Nur Riyanto24, 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. 
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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 : 

ٗباََفَماََحَصدت ُۡمَفََذُروهَُفِيَُسۢنُبلِهََِقَاَلَ
َ
اَإِل َاَقَََۦ َتَۡزرَُعوَنََسۡبَعَِسنِيَنََدأ ِم َ لِيٗلاَِّ 

كَُ
ۡ
َإِل َاََُثم ٧٤َََلُوَنَتَأ ۡمُتۡمَلَُهن َ ُكۡلَنََماَقَد َ

ۡ
َٰلَِكََسۡبٞعَِشَدادَٞيَأ تِيَِمۢنََبۡعِدََذ

ۡ
يَأ

اَتُۡحِصُنوَنَ ِم َ  ٧٤قَلِيٗلاَِّ 
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. 

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 berbagai bentuk dan jenisnya. Jadi konsumsi 

terintergritas dalam syariah, orientasinya tidak lepas dari upaya menyeimbangkan 

kebutuhan dunia dan akhirat.25 

                                                             
25Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2006), hlm. 11-12 



 

 

 
 

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.26 

Dalam konteks itulah, Islam melarang untuk bertindak israf (boros), 

pelanggaran terhadap bermewah-mewahan dan bermegah-megahan, dan lain-lain. 

pelarangan ini karena banyak menimbulkan 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.27 

                                                             
26Ibid., hlm. 13 
27Ibid., hlm. 14 



 

 

 
 

Disamping itu, aspek yang mesti diperhatikan juga adalah yang baik, yang cocok, 

yang bersih, dan yang tidak menjijikan. 

 

Kerangka Pemikiran Penelitian 
(Sumber : Penulis 2018) 

 

C. Metode Penelitian 

1. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen kosmetik halal di 

Yogyakarta dengan sampelnya yaitu mahasiswi konsumen kosmetik halal. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pengambilan 

sampel yang berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan memiliki 

sangkut paut dengan ciri-ciri yang ada dalam dalam populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya. Sehingga ciri-ciri atau sifat spesifik yang ada atau dilihat dalam 

populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel.28 

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 200 responden dengan penentuan 

sampel ini didasarkan pada ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Mahasiswi muslim berumur >17 tahun  

2. Mahasiswi yang menggunakan produk kosmetik halal  

3. Pernah melihat iklan dari produk kosmetik halal 

2. Sumber Data 

Data penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu data primer yang berasal 

dari kuesioner yang diisi oleh para responden, dan data sekunder yang didapat 

melalui sumber-sumber tertentu baik buku, jurnal dan lain sebagainya. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan kuesioner yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan terstruktur kepada para responden. Skala yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah continuous rate scale. Continuous rate scale memiliki 

nilai jawaban dari angka 1 sampai 10, seperti pada umumnya responden diminta 

untuk menyilang atau mencoret angka yang dianggap perwakilan dari jawaban. 

4. Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.29 Variabel penelitian ini 

menggunakan lima variabel eksogen yang terdiri Islamic branding, celebrity 

endorser, sikap, norma subyektif dan persepsi kontrol diri, serta dua variabel 

endogen yaitu niat berperilaku dan keputusan pembelian konsumen kosmetik halal. 

5. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, alat yang digunakan untuk analisis data adalah partial 

least square (PLS). PLS adalah teknik statistik multivariate yang melakukan 

perbandingan antara variabel dependen dan independen. Hartono dalam Jogiyanto,30 

PLS adalah salah satu metode sistematika SEM berbasis varian yang didesain untuk 

menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik data, seperti 

ukuran sampel kecil dan adanya data yang hilang serta multilinearitas. PLS juga 

dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan variabel laten 

(prediction). Evaluasi model PLS dilakukan dengan dua macam yaitu outer dan inner 

model. 

Analisa outer model dilakukan untuk memastikan bahwa measurement yang 

digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Dalam pengukuran 

ini menguji validitas konvergen dan diskriminan. Validitas konvergen mengukur 

hubungan dengan bahwa pengukuran-pengukuran suatu konstruk seharusnya 

berkolerasi tinggi. Uji ini dapat dilihat dari nilai loading factor untuk tiap indikator 

konstruk. Rule of thumb yang biasanya digunaknan untuk menilai validitas 

                                                             
29M. Arif Khoirudin, “Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam”, IAI Jurnal IAI Kediri, Vol. 25, No. 

2, Sptember 2014, hlm. 61 
30Abdilah Willy Jogiyanto, Konsep Aplikasi PLS (Partial Least Square) Untuk Penelitian Empiris, 

(Yogyakarta: BPPE, 2014), hlm. 11 



 

 

 
 

konvergen yaitu nilai loading factor > 0,7. Validitas diskriminan berhubungan 

dengan prinsip bahwa pengukuran konstruk yag berbeda seharusnya tidak berkolersi 

tinggi.  

Cara untuk menguji validitas diskriminan dengan indikator refleksi yaitu 

dengan yaitu dengan nilai cross loading untuk setiap variabel harus > 0,7. Selain 

untuk mengukur validitas pengukuran ini juga mengukur reliabilitas. Untuk 

mengukur reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu cronbach’s alpha dan 

composite reliability. Rule of thumbs nilai alpha dan composite reliability harus lebih 

besar dari > 0,7 meskipun nilai 0,6 masih dapat diterima diterima hal ini dipaparkan 

oleh Hair et al yang dikutip dalam Jogiyanto.31 

Analisa inner model dilakukan untuk mengevaluasi data menggunakan 𝑅2 

untuk konstruk dependen, nilai t atau koefisien path untuk menguji signifikasi antar 

konstruk dalam model struktural. Nilai 𝑅2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi 

perubahan variabel dependen terhadap variabel independen. Misalnya semakin tinggi 

nilai 𝑅2 berarti semakin baik model prediksi dan modek penelitian diajukan.32 

Sebagai contoh bila nilai 𝑅2 yaitu 0,7 maka variasi perubahan variabel dependen 

yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 70%, sedangkan 

sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang diajukan. 

D. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa jumlah responden paling besar ada 

pada usia 21-30 tahun atau sekitar 78%. Merek kosmetik halal yang paling banyak 

digunakan oleh responden adalah Wardah dengan 53%. Jumlah produk yang dibeli dan 

seberapa seringnya mereka membeli disesuaikan kebutuhan dengan persentase masing-

masing 84%.  

Hasil analisis outer model pada penelitian ini ada tiga yaitu: Pertama, berdasarkan 

hasil model pengukurann uji validitas konvergen diketahui bahwa konstruk Islamic 

branding diukur dengan 4 indikator, konstruk celebrity endorser diukur dengan 6 

indikator, konstruk sikap diukur dengan 3 indikator, konstruk norma subyektif diukur 

dengan 3 indikator, konstruk persepsi kontrol perilaku diukur dengan 3 indikator, 

konstruk niat diukur dengan 3 indikator dan konstruk keputusan pembelian konsumen 
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diukur dengan 8 indikator. Semua indukator memiliki faktor loading > 0,7 dan nilai AVE 

> 0,5 serta communality > 0,5. Kedua, hasil uji validitas diskriminan menunjukkan bahwa 

seluruh indikator konstruk memiliki validitas diskriminan yang baik, oleh karena nilai 

korelasi antara indikator konstruknya lebih besar dibandingkan nilai korelasi dengan 

konstruk lainnya yaitu > 0,7. Ketiga, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh 

kostruk (variabel) reliabel karena nilai cronbach’s alpha > 0,6 dan composite reliability 

> 0,7. 

Hasil analisis inner model Hasil analisis outer model adalag sebagai berikut: 

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 

 

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. 

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. Hasil ini bahwa 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. 

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. . Hal ini 

membuktikan bahwa penggunaan celebrity endorser pada iklan yang digunakan oleh para 

produsen kosmetik ternyata tidak selalu berhasil dan efektif dalam mempengaruhi para 

konsumen untuk melakukan pembelian.  

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan smartPLS 3.0 menunjukkan nilai T-

statistik sebesar 4,645 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 sikap dengan niat beli. Hasil ini menunjukkan 

bahwa semakin baik sikap yang ditunjukkan konsumen terhadap suatu produk maka 

semakin tinggi pula niat beli yang dilakukan oleh konsumen terhadap kosmetik halal. 

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. 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. 

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. Hasil 

ini menunjukkan bahwa semakin baik persepsi kontrol perilaku konsumen maka niat beli 

konsumen terhadap kosmetik halal akan semakin meningkat. 



 

 

 
 

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. Artinya terdapat pengaruh positif signifikan antara niat 

dengan keputusan pembelian konsumen. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar 

niat beli konsumen terhadap suatu produk maka semakin besar pula keputusan pembelian 

konsumen terhadap kosmetik halal. 

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.  

E. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh antara Islamic branding dengan keputusan pembelian konsumen. 

Hal ini membuktikan bahwa semakin baik pemahaman konsumen mengenai Islamic 

branding maka semakin besar pengaruhnya terhadap keputusan pembelian yang 

dilakukan konsumen kosmetik halal halal pada mahasiswi di Yogyakarta. 

2. Tidak terdapat pengaruh antara celebrity endorser dengan keputusan pembelian 

konsumen. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan celebrity endorser pada iklan 

yang digunakan oleh para produsen kosmetik ternyata tidak selalu berhasil dan efektif 

dalam mempengaruhi para konsumen untuk melakukan pembelian.  



 

 

 
 

3. Terdapat pengaruh antara sikap dengan niat. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik 

sikap yang ditunjukkan konsumen terhadap suatu produk maka semakin tinggi pula 

niat beli konsumen terhadap kosmetik halal halal pada mahasiswi di Yogyakarta.  

4. Terdapat pengaruh antara norma suyektif dengan niat. Hal ini membuktikan 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 halal pada mahasiswi di Yogyakarta.  

5. Terdapat pengaruh antara persepsi kontrol perilaku dengan niat beli. Hal ini 

membuktikan bahwa semakin baik persepsi kontrol perilaku konsumen maka niat beli 

konsumen terhadap kosmetik halal akan semakin meningkat halal pada mahasiswi di 

Yogyakarta.  

6. Terdapat pengaruh antara niat dengan keputusan pembelian konsumen. Hal ini 

membuktikan bahwa semakin besar niat beli konsumen terhadap suatu produk maka 

semakin besar pula keputusan pembelian konsumen terhadap kosmetik halal pada 

mahasiswi di Yogyakarta. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan oleh peneliti yang 

bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan beberapa pihak adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pihak perusahaan kosmetik halal agar selalu mempertimbangkan seluruh faktor 

yang sudah diteliti terlebih penggunaan celebrity endorser pada pemasaran produk 

ternyata tidak selalu berhasil dan efektif dalam mempengaruhi para konsumen untuk 

melakukan pembelian. Maka dari itu hendaknya para produsen lebih fokus dalam 

penguatan kualitas produk sehingga membuat konsumen loyal. 

2. Untuk penelitian selanjutnya bisa melakukan penelitian dengan model yang lebih 

dikembangkan seperti menambah konstruk atau variabel laten yang belum atau masih 

jarang diteliti sehingga hasil penelitian dapat lebih memberikan gambaran yang baik.  
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