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MOTTO 

 

"NOTHING LAST FOREVER, YOU ONLY LIVE ONCE. SO LIVE 

YOUR LIFE, NOT ANY OTHER LIVES. TAKE CHANCES AND 

NEVER REGRET. NEVER. NEVER BE LATE TO DO WHAT  YOU 

WANNA DO RIGHT NOW. BECAUSE AT ONE POINT SOMEDAY, 

EVERYTHING YOU DO WOULD BE EXACTLY WHAT YOU WILL 

BE” 

-BANGTAN SONYEONDAN (BTS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

PERSEMBAHAN 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Dengan penuh rasa syukur kepada Alla SWT, karya sederhana ini ku 

persembahkan untuk: 

 

Kedua orang tuaku tercinta alm. Ibu Kasriah dan Bapak Mansyur 

yang telah mendidik, memberikan kasih sayang, mendukung dan 

mendoakan. 

Kakakku Zulviana S.E dan M.syarief S.KOM, yang telah memberikan 

motivasi dan semangat. 

Semua member BTS terutama KIM TAEHYUNG 

 Dosen Pembimbing Ibu Fitriani Latief, SP., M.M dan Ibu Nurhaeda 

Z, S.E., M.M 

Dosen Penguji Bapak Ridwan, S.E., M.Si dan Ibu Andi Ummul Khair 

S.pd., M.pd 

 

Sahabatku khususnya Nopi, Pute, Amel, Rahmi, dan Nisa yang selalu 

mendengarkan keluh kesahku, memotivasi, menguatkan serta 

menginspirasi. 



 
 

viii 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur dan terima kasih kepada Allah atas karunia dan rahmat-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Label halal, Harga, dan Kualitas Produk terhadap keputusan pembelian brand 

kosmetik Wardah di Citra Cosmetic Sungguminasa ”. Atas berkatnya pula 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sebagai 

pengajuan untuk pembuatan Skripsi dalam menyelesaikan Strata 1 (S1) di STIE 

Nobel Indonesia Makassar. 

Penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik berkat bantuan berbagai 

pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT yang memberikan kesehatan dan kelancaran dalam 

penyusunan skripsi ini. 

2. Kedua orang tua yang tak henti-hentinya mendukung baik doa, materi, 

kasih sayang, motivasi, nasehat dan semangatnya selama ini dalam 

menempuh pendidikan di kampus tercinta STIE Nobel Indonesia 

terlebih dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. Bapak Dr. H. Mashur Razak, SE., MM selaku ketua STIE Nobel 

Indonesia Makassar. 

4. Bapak Dr. Ahmad Firman, SE., M.Si selaku ketua 1 Bidang Akademik 

STIE Nobel Indonesia Makassar. 

5. Bapak Yuswari Nur, SE., M.Si selaku ketua jurusan Manajemen STIE 

Nobel Indonesia Makassar. 



 
 

ix 
 

6. Ibu Fitriani Latief, S.P., M.M dan Ibu Nurhaeda Z, S.E., M.M selaku 

dosen pembimbing, yang telah memberikan pengarahan kepada penulis 

selama penyusunan proposal ini, yang banyak membantu dalam 

memberikan ilmunya kepada penulis. 

7. Bapak Ridwan S.E., M.Si dan Ibu Andi Ummul Khair S.pd., M.pd yang 

telah memberikan saran serta masukan selama penyusunan proposal ini. 

8. Seluruh staf pengajar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada 

STIE Nobel Indonesia Makassar terimakasih yang sebanyak-

sebanyaknya atas kerjasama dan bimbingannya selama ini. 

9. Sahabatku tercinta khususnya Nopi, Pute, Rahmi, Rahmi, Nisa Amel 

dan taufik yang selalu membantu dan memberikan motivasi dalam 

penyusunan skripsi ini. 

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal yang 

tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka semua yang telah 

membantu dalam menyusun proposal ini, Aamiin. Penulis menyadari bahwa 

dalam penyusunan dan penyelesaian proposal ini, terdapat banyak kekurangan 

baik dalam bentuk maupun isi karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca guna 

menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi 

bahan masukan bagi rekan-rekan dalam menyusun skripsi. 

Makassar, 16 Maret 2021 

 



 
 

x 
 

 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL............................................................................................................i 
HALAMAN PENGESAHAN.............................................................................................ii 

SURAT PERNYATAAN...................................................................................................iii 

ABSTRAK............................................................................................................................iv 

ABSTRAC...........................................................................................................................v 

MOTTO..............................................................................................................................vi 

PERSEMBAHAN..............................................................................................................vii 

KATA PENGANTAR........................................................................................................ix 

DAFTAR ISI......................................................................................................................xi 

DAFTAR GAMBAR.........................................................................................................xii 

DAFTAR TABEL.............................................................................................................xiii 

BAB I 

PENDAHULUAN....................................................................................................14 

1.1 Latar Belakang............................................................................................... 14 

1.2 Rumusan Masalah .......................................................................................... 19 

1.3 Tujuan Penelitian ........................................................................................... 19 

1.4 Manfaat Penelitian ......................................................................................... 20 

1.5 Sistematika Pembahasan .................................. Error! Bookmark not defined. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................... 21 

     2.1 Label........................................................................................................................14 

     2.2 Halal........................................................................................................................16 

     2.3 Harga.......................................................................................................................21 

     2.4 Kualitas...................................................................................................................24 



 
 

xi 
 

     2.5 Produk.....................................................................................................................27 

    2.6 Kualitas Produk........................................................................................................31 

    2.7 Keputusan Pembelian...............................................................................................35 

    2.8 Penelitian Terdahulu................................................................................................36 

    2.9 Kerangka Berpikir....................................................................................................37 

    2.10 Hipotesis.................................................................................................................38 

BAB III METODE PENELITIAN.....................................................................................39 

   3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian....................................................................................39 

   3.2 Metode Pengumpulan Data.......................................................................................40 

   3.3 Jenis dan Sumber Data..............................................................................................41 

    3.4 Populasi dan Sampel................................................................................................41 

   3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas....................................................................................44 

   3.6 Metode Analisi..........................................................................................................45 

    3.7 Definisi Operasional.................................................................................................47 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN...................................................50 

     4.1 Profil Perusahaan....................................................................................................50 

     4.2 Hasil Penelitian.......................................................................................................52 

     4.3 Pembahasan.............................................................................................................70 

BAB V PENUTUP.............................................................................................................72 

     5.1 Kesimpulan.............................................................................................................72 

     5.2 Saran........................................................................................................................72 

DAFTAR PUSTAKA......................................................................................................................74 



 
 

xii 
 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

No. Uraian 

2.1 Kerangka Berpikir............................................................................................37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

 

 

DAFTAR TABEL 

No.Uraian 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..............................................................................36 

Tabel 3.1 Definisi Operasional..............................................................................47 

Tabel 4.1 Karakteristik Berdasarkan Usia.............................................................52 

Tabel 4.2 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin..............................................53 

Tabel 4.3 Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan.....................................................54 

Tabel 4.4 Deskriptif Variabel Label Halal (X1)....................................................55 

Tabel 4.5 Deskriptif Variabel Harga (X2).............................................................57 

Tabel 4.6 Deskriptif Variabel Kualitas Produk (X3)............................................58 

Tabel 4.7 Deskriptif Variabel Keputusan Pembelian (Y).....................................60 

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas.................................................................................61 

Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas.............................................................................63 

Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Linier Berganda......................................................65 

Tabel 4.14 Hasil Uji t............................................................................................67 

Tabel 4.15 Hasil Uji f............................................................................................68 

Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2).................................................69 

 



 
 

14 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Di Indonesia, industri kosmetik telah menjadi sangat kompetitif, sebagai 

akibat dari pertumbuhan ini, persaingan pasar menjadi semakin kompleks dan 

tidak dapat diprediksi, menimbulkan banyak tantangan yang harus dihadapi oleh 

organisasi. Indonesia adalah pasar yang menguntungkan bagi perusahaan 

kosmetik, dengan populasi sekitar 296,6 juta orang, mayoritas berusia di bawah 

30. Kosmetik sudah menjadi hal yang sangat umum di seluruh dunia. Kosmetik 

merupakan kosmetik yang digunakan untuk memperbaiki penampilan seseorang. 

Kosmetik adalah suatu keharusan bagi wanita yang menggunakannya secara 

teratur agar terlihat menarik. Wardah Cosmetics didasarkan pada gagasan bahwa 

wanita berdandan untuk tampil berkarakter, dan dengan melakukan itu, mereka 

akan menghidupkan diri dan menginspirasi orang lain di sekitarnya. Kosmetik 

Wardah cocok baik untuk remaja maupun dewasa, kosmetik Wardah merupakan 

produk yang sesuai untuk digunakan remaja maupun dewasa karena sudah 

diperiksa legalitas dan kehalalannya serta mudah didapat, dan komposisi produk 

Wardah yang menggunakan bahan alami mengarahkan masyarakat pada percaya 

bahwa kosmetik Wardah aman digunakan. Pada umumnya make up tersebut 

hanya digunakan oleh publik figur seperti pada saat syuting, pemotretan, atau 

menghadiri acara formal. Namun memakai make up sudah menjadi kebutuhan, 

dan kini bisa dilakukan dalam aktivitas sehari-hari. Setiap perusahaan kosmetik 
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bertujuan untuk memperkuat strategi pemasaran produknya guna 

mempertahankan pangsa pasar dan menarik pelanggan baru.(‘contoh untuk proposal 

devi.pdf’, no date)  

Barang atau tindakan apa pun yang pantas digunakan atau diberlakukan dalam 

Islam disebut halal. Halal telah berkembang menjadi gaya hidup global. Pola ini 

tidak terbatas pada negara-negara dengan mayoritas Muslim; Negara-negara 

dengan minoritas muslim pun turut berkontribusi dalam menyembunyikan tren 

ini. Industri halal sudah memiliki pangsa pasar yang signifikan dan berkontribusi 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Halal kosmetik adalah solusi bagi wanita 

muslimah yang ingin tampil cantik dengan menggunakan bahan halal dan sesuai 

syariah. Sebagian besar barang yang beredar di kalangan pelanggan muslim tidak 

memiliki tanda halal pada kemasannya, artinya masih banyak barang di pasaran 

yang belum memiliki sertifikasi halal. Riasan halal harus memiliki sertifikat halal 

dari Indonesia. Lembaga Penyajian Makanan, Obat, dan Kosmetika Majelis 

Ulama (LPPOM MUI). Jika logo halal lolos audit atau serangkaian pengujian 

halal produk, maka dapat dicetak Indikator halal tidak hanya mencakup 

kemurnian produk (yang bebas dari najis dan alkohol), tetapi juga pembuatan dan 

pengemasan kosmetik. Kapasitas riasan halal yang dapat ditembus air wudhu juga 

harus dibuktikan, sehingga para muslimah tidak perlu melepas riasannya sebelum 

mencuci muka dan berwudhu.  

Industri kosmetik halal global menunjukkan tanda-tanda perbaikan, mengingat 

populasi Muslim Indonesia yang besar, hal ini terutama benar. Salah satu teknik 

untuk membuat dampak yang bertahan lama dalam kampanye iklan adalah dengan 
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menggunakan tagline produk.Perusahaan menggunakan Duta Merek atau duta 

merek untuk mengkomunikasikan produk detailnya selain menggunakan slogan 

atau slogan dalam kampanye iklan pemasaran produk. Perusahaan juga 

menggunakan taktik pemasaran seperti tagline dan brand ambassador untuk 

mempromosikan barang yang akan dilepas ke pasar, namun sejauh mana strategi 

ini akan berdampak tidak diketahui karena banyak perusahaan masih belum 

mampu meningkatkan kesadaran merek publik tentang produk mereka. Konsumen 

dapat mengingat dan memahami pesan atau pengetahuan yang dikomunikasikan 

oleh iklan tersebut karena impresi yang mereka buat. Tagline bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan iklan dalam mengeksekusi (mencapai tujuannya), 

terutama untuk mendorong pelanggan mengidentifikasi barang yang diiklankan..  

Nilai suatu produk atau layanan ditentukan oleh jumlah uang yang dihabiskan 

untuk itu Pelanggan mengeluarkan pesanan pembelian untuk memperoleh 

berbagai produk atau layanan Jumlah uang yang dibayarkan untuk suatu produk 

atau layanan sering dimasukkan dalam konsep harga, harga mengacu pada nilai 

tukar moneter suatu komoditas atau jasa dalam istilah pemasaran, lebih lanjut, 

harga adalah salah satu penentu kemampuan perusahaan untuk berhasil dalam 

operasinya. harga yang ditetapkannya saat menjual barang atau jasanya. 

Kualitas juga sangat penting terhadap produk tersebut. Menurut Handoko 

(2002), Kualitas produk mengacu pada kondisi barang yang ditentukan oleh 

kepatuhannya pada kriteria pengukuran yang telah ditentukan, merek memiliki 

pengaruh langsung terhadap konsistensi produk. Kotler dan Amstrong (2008) 

menyatakan bahwa salah satu metode penentuan posisi yang paling penting bagi 
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pemasar adalah konsistensi produk. Karena kualitas berpengaruh langsung pada 

efisiensi produk dan layanan, hal itu terkait erat dengan nilai dan kepuasan 

konsumen. Menurut Peter dan Olson (2013) Pelanggan yang senang dengan 

produk, layanan, atau perusahaan lebih cenderung untuk membelinya lagi dan 

memberi tahu orang lain tentang interaksi positif mereka dengan produk, layanan, 

atau merek. Jika suatu produk mampu memenuhi standar pelanggan, itu dikatakan 

berkualitas tinggi. Hal ini dikarenakan konsumen dapat membeli suatu produk 

berdasarkan konsistensi merek. Semakin dekat produk tersebut dengan kriteria 

yang telah ditetapkan, maka kualitas produk yang akan diukur akan semakin 

tinggi, Kualitas produk menjadi prioritas utama perusahaan, dan kualitas adalah 

salah satu yang paling kritis. kebijakan dalam menumbuhkan daya saing produk, 

karena harus memberikan kepuasan kepada pelanggan yang melebihi atau 

setidaknya menyamai barang pesaing. 

Tingkat baik atau buruk, atau tingkat atau derajat sesuatu, disebut kualitas. 

Istilah ini mengacu pada teknik dan prinsip yang digunakan dalam industri, 

teknik, dan manufaktur untuk meningkatkan kualitas atau layanan yang diberikan, 

seperti Six Sigma, TQM , dan Kaizen. Menurut Kadir (2001), kualitas merupakan 

target yang sulit untuk dipahami karena preferensi pelanggan terus berubah. 

Setiap kali ditemukan standar baru, pelanggan akan menuntut lebih banyak untuk 

mendapatkan standar yang lebih baru dan lebih baik. dalam perspektif ini, adalah 

proses daripada produk akhir (meningkatkan kualitas kontinuitas). Kualitas dapat 

diukur dengan melakukan riset pasar tentang ekspektasi pelanggan terhadap 

kualitas produk atau layanan dan mengukur biaya kualitas Bertemu dengan 
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pelanggan secara langsung, survei, sistem keluhan pelanggan, QVD (penyebaran 

fungsi kualitas), dan brainstoarming yang terorganisir adalah semua cara untuk 

menilai kualitas di seluruh persepsi konsumen. Sementara itu, kualitas dapat 

dihitung dengan perkiraan biaya dalam beberapa cara, termasuk menghitung biaya 

kualitas berdasarkan biaya kecelakaan kerja langsung, mengukur biaya kualitas 

berdasarkan biaya produksi, termasuk biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan 

baku, dan biaya overhead pabrik, dan sebagainya. Mengukur biaya kualitas 

berdasarkan penjualan bersih, mengukur biaya kualitas berdasarkan satuan unit 

seperti kilogram, meter, dll. 

Wardah Cosmetics merupakan salah satu brand kosmetik halal yang diusung 

PT Paragon Technology and Innovation. Kosmetik Wardah pertama kali 

diperkenalkan pada tahun 1995, dengan keunggulan sebagai kosmetik 

bersertifikat halal.Sertifikat halal Wardah Cosmetics dari Majelis Ulama 

Indonesia merupakan sarana untuk menarik konsumen. dan peningkatan penjualan 

produk. Kosmetik Wardah tersedia bagi kaum muda sejak usia delapan belas 

tahun. Kosmetik Wardah dapat digunakan oleh mahasiswa karena telah teruji 

legalitas dan kehalalannya serta memberikan nilai proposisi yaitu kualitas terbaik 

dengan harga yang wajar. Kosmetik Wardah memiliki tagline yang terkenal: 

“inspiring beauty”. Tagline tersebut dimaksudkan untuk agar terkesan dan cepat 

dikenali konsumen, sehingga meningkatkan persepsi pasar terhadap barang 

Wardah. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul “PENGARUH LABEL HALAL, HARGA DAN KUALITAS 
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PRODUK TERHADAP PENJUALAN BRAND KOSMETIK WARDAH DI 

CITRA COSMETIC SUNGGUMINASA”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pda penelitian ini 

adalah : 

1. Apakah Label “HALAL”, Harga dan Kualitas Produk berpengaruh 

secara parsial terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah 

di Makassar? 

2. Apakah Label “HALAL”, Harga dan Kualitas Produk berpengaruh 

secara simultan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik 

Wardah di Makassar? 

3. Variabel manakah yang berpengaruh dominan terhadap keputusan 

pembelian produk kosmetik Wardah di Makassar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Label “Halal”, Harga dan kualitas produk 

secara parsial terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah 

di Makassar. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Label “Halal”, Harga dan kualitas produk 

secara simultan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik 

Wardah di Makassar. 
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3. Untuk mengetahui variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian produk kosmetik Wardah di Makassar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti 

 

Penelitian ini diharpakan dapat menambahn wawasan dan pemahaman 

terhadap masalah yang akan diteliti terutama yang berkaitan dengan 

label halal pada produk kosmetik wardah. 

2. Bagi perusahaan 

 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan berupa saran 

dan informasi kepada pihak Manajemen Perusahaan Produk Kosmetik 

Wardah dalam penentuan label Halal pada penjualannya. 

3. Bagi akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dalam upaya 

untuk memperluas pengetahuan serta dapat menambah referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 



 
 

21 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Label 

2.1.1 Definisi Label 

 Label adalah suatu komponen dari suatu kemasan yang berfungsi sebagai 

sumber data produk dan penjual berupa gambar atau keterangan kata. Label 

biasanya memberikan detail seperti nama atau label produk, bahan baku, 

komposisi bahan bonus, data gizi, masa kadaluwarsa. tanggal, isi produk, dan 

ringkasan legalitas. Persyaratan pelabelan produk diatur oleh Undang-Undang 

Pangan No. 7 Tahun 1996. Setiap keterangan yang dilampirkan pada produk, 

disisipkan, dilampirkan, atau bagian dari kemasan berupa gambar, tulisan, 

gabungan keduanya, atau bentuk lain yang ditempelkan pada pangan, dimasukkan 

ke dalam, ditempelkan, atau bagian dari kemasan disebut sebagai tanda pangan.  

Menurut Apriyantono dan Nurbowo dalam Zuliana (2014) Label adalah 

sejumlah keterangan pada kemasan produk. (‘contoh untuk proposal devi.pdf’, no date) 

Menurut Kotler dan Amstrong (2010) label adalah merek sebagai nama, 

istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya, yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok 

penjual dan membedakan mereka dari para pesaing. 
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2.1.2 Fungsi dan Tujuan Label 

 Menurut Kotler dan Amstrong (2010) menyatakan bahwa label memiliki 

fungsi utama yaitu: 

1. Identitas (Mengidentifikasikan) yaitu label dapat menerangkan mengenai 

produk. 

2. Grade (nilai atau kelas) yaitu label dapat menunjukkan nilai atau kelas 

dari produk. 

3. Descrptive (memberikan keterangan) yaitu label menunjukkan keterangan 

mengenai siapa produsen dari produk, kapan produk dibuat, apa komposisi 

dari produk, dan bagaimana cara penggunaan produk secara aman. 

4. Promote (mempromosikan) yaitu label mempromosikan produk lewat 

gambar dan warna yang menarik. 

2.2 Halal 

2.2.1 Definisi Halal 

 Barang atau tindakan apa pun yang pantas digunakan atau diberlakukan 

dalam Islam disebut halal. Istilah ini lebih umum digunakan dalam bahasa sehari-

hari untuk menyebut makanan dan minuman yang halal untuk dimakan menurut 

Islam, tergantung dari bentuk makanannya dan cara memperolehnya. Dalam 

penilaian kehalalan, perbuatan yang bisa dan bisa dilakukan karena bebas atau 

tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya, kebalikan dari kata halal itu 

haram yang artinya haram berasal dari bahasa arab dan artinya “membiarkan pergi 

"dan" tidak terikat. "atau tidak diizinkan, menurut Adisasmito dan Wiku (2010). 
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Pengertian Halal menurut deparemen Agama yang dimuat dalam surat keputusan 

Menteri Agama RI No 518 tentang pemeriksaan dan penetapan pangan Halal 

adalah: “tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk 

dikonsumsi umat islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat 

Islam.” 

 Menurut Artina Burhan (2017), Barang halal adalah barang yang 

memenuhi persyaratan halal hukum Islam. Produk ini tidak mengandung babi atau 

item turunan babi, dan tidak ada alkohol yang digunakan sebagai bahan yang 

ditambahkan dengan sengaja. 

Nurlaili (2014) Produk halal adalah makanan, obat-obatan, kosmetik, dan 

barang lainnya yang tidak mengandung unsur atau barang haram dalam proses 

pembuatannya sehingga dilarang untuk digunakan oleh umat Islam, baik dari segi 

bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong lainnya, seperti produksi. 

bahan diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi yang pengolahannya 

dilakukan sesuai dengan hukum Islam (akibat). Sertifikasi halal menjadi 

keharusan bagi sebuah perusahaan kosmetik dan kuliner, selain perizinan usaha. 

Tidak hanya untuk pelanggan, tetapi juga untuk produsen, pencantuman tanda 

Halal MUI sangat penting. Label Halal ini dimaksudkan untuk memberi 

pelanggan rasa perlindungan. Bahkan sebagai janji bahwa makanan yang mereka 

makan bebas dari bahan non halal dan dibuat secara halal dan etis. Produsen dapat 

menggunakan tanda Halal untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas 

pelanggan terhadap produk mereka. Produk bersertifikat halal juga lebih 
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terjangkau dibandingkan dengan yang tidak memiliki stiker halal pada 

kemasannya. 

2.2.2 Definisi Label Halal 

 Label adalah keterangan tentang pangan yang berupa gambar, tulisan, 

gabungan keduanya, atau bentuk lain yang disertai dengan pangan, yang 

dimasukkan ke dalam, melekat pada, atau bagian kemasan pangan, sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Halal. dan iklan 

makanan. Label halal menurut Rangkuti (2010) adalah penggabungan klaim 

tertulis atau halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang 

bersangkutan halal. 

2.2.3 Indikator Label Halal 

Menurut Utami (2013) ada empat indikator label halal, yaitu: 

1. Gambar 

Adalah hasil dari tiruan berupa bentuk atau pola (hewan, orang, tumbuhan 

dsb) dibuat dengan coretaan alat tulis. 

2. Tulisan  

Adalah hasil dari menulis yang diharapkan bisa untuk dibaca. 

3. Kombinasi gambar dan tulisan 

Adalah gabungan antara hasil gambar dan hasil tulisan yang dijadikan 

menjadi satu bagian. 

4. Menempel pada kemasan 



 
 

25 
 

Dapat diartikan sebagai sesuatu yang melekat (dengan sengaja atau tidak 

sengaja) pada kemasan (pelindung suatu produk). 

2.2.4 Definisi Kosmetik Halal 

 Kosmetik yang telah mendapatkan sertifikat halal dari lembaga resmi di 

Indonesia, seperti LP POM MUI, dikenal sebagai kosmetik halal. Kosmetika halal 

harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dianggap halal, antara lain dibuat dari 

bahan halal (bahan baku, aditif), dan proses pembuatan (alat, peralatan, dan 

tahapan produksi) yang tidak mencantumkan unsur halal (subhat). Kosmetik halal 

dibuat dengan bahan yang bebas komponen haram. Elastin, ekstrak plasenta, dan 

kolagen merupakan tiga bahan yang kerap dituding mengandung unsur haram 

dalam produk kosmetik. Ini karena bahan-bahan ini bisa terasa seperti bahan 

haram (terlarang) atau bagian tubuh hewan dalam Islam. Kehalalan produk 

kosmetik tidak hanya ditentukan oleh bahannya, tetapi juga oleh proses 

pembuatannya. Saat menggunakan bagian tubuh hewan halal, penting untuk 

memastikan bahwa hewan tersebut telah diperlakukan sesuai dengan hukum 

Islam. Begitu pula jika pengujian kosmetik dilakukan pada hewan, produk 

kosmetik dinyatakan halal jika pengujian tidak dilakukan dengan maksud 

merugikan atau membunuh hewan tersebut. Semua jenis kekejaman terhadap 

hewan dilarang dalam Islam. Kosmetik halal memiliki banyak manfaat bagi kulit 

karena bahan yang dipilih dengan cermat, prosedur yang sehat dan tanpa rasa 

sakit, serta pengujiannya. 
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2.2.5 Keuntungan Produk Halal 

1. Meraih keberkahan 

Memproduksi produk yang halal artinya bisa mengarahkan usaha menuju 

usaha yang berkah atau bertambah kebaikan. Dalam konteks ini, bisa 

dikatakan produk halal dapat memberikan keuntungan spritual kepada 

konsumennya. 

2. Melindungi konsumen 

Di Indonesia, mayoritas konsumen bermayoritas Islam. Salah satu 

kebutuhan penting umat Islam adalah konsumsi produk halal. Dibutuhkan 

itikad baik dari produsen untuk menyediakan produk yang sesuai dengan 

standar konsumsi konsumen muslim yaitu kehalalan. 

3. Memperoleh Citra yang Positif 

Saat ini, halal berkembang bersamaan dengan teknologi terutama 

teknologi pangan. Halal tidak lagi dianggap sebagai standar agama tertentu 

tetapi bisa menjadi standar keamanan konsumsi produk sebagaimana 

standar Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). 

4. Produk Otomatis memiliki Sistem 

Untuk mendapatkan sertifikat, Lembaga pengkajian pangan obat-obatan 

dan kosmetika MUI memiliki sebuah sistem produksi dan distribusi 

produk yang dinamakan sistem jaminan Halal atau SJH. Produk halal yang 

menerapkan sistem ini secara serius otomatis memiliki manual proses 

produksi dan distribusi yang tertata rapi.  
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5. Lebih siap mengahadapi MEA 

Produk lokal yang relatif lebih mudah mendapatkan sertifikat halal akan 

memiliki keunggulan, dan menjadi daya saing tersendiri saat menghadapi 

persaingan saat Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) diberlakukan. Secara 

khusus, logo halal di Indonesia memiliki perbedaan dengan logo halal di 

negara manapun, dengan kekhasannya bisa menjadi nilai emosional 

sendiri sehingga produk lokal tetap menjadi pilihan utama bangsa sendiri. 

6. Merebut hati pelanggan kelas menengah Indonesia 

Konsumen dengan ekonomi kelas menengah cenderung lebih cerdas dalam 

memilih produk, termasuk dalam memilah produk mana yang sudah 

memiliki jaminan halal. Untukitu, ptoduk yang memiliki sertifikat halal 

bisa memiliki potensi yang lebih besar untuk dipilih dan dikonsumsi. 

7. Dilirik pasar muslim dunia 

Pasar muslim dunia tengah menjadi sorotan. Alasannya, penduduk muslim 

diseluruh dunia tumbuh begitu cepat sekitar 1,5% dari total jumlah 

penduduk juga potensi ekonominya, yang konon lebih besar dari potensi 

cina. Sehingga, produk yang sudah memiliki jaminan halal diindonesia, 

bisa juga menjadi pilihan masyarakat muslim global, karena muslim 

umumnya memiliki standar konsumsi yang sama. 

8. Memberikan ketenangan batin 

Produk yang sudah memiliki jaminan halal, secara langsung memberikan 

ketenangan batin bagi konsumennya. Karena, sudah tidak ada keragu-

raguan lagi apakah bahan baku dan proses produksi barang tersebut tidak 
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dilakukan dengan benar. Disisi lain, lutfiel menambahkan konsumen di 

Indonesia juga belum sepenuhnya memahami konsep halal. Banyak yang 

masih berpikir kalau makanan ataupun produk yang mereka konsumsi asal 

yang buat orang islam pasti halal. Padahal, aspek penting tentang aspek 

ketulusurannya, seperti bahan yang dipakai. 

2.3 Harga 

2.3.1 Definisi Harga 

 Harga adalah salah satu elemen variabel yang memainkan peran penting 

dalam keputusan pembelian konsumen dalam hal suatu produk atau layanan. 

Akibatnya, penetapan harga yang wajar sesuai dengan preferensi pelanggan akan 

mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian berulang. Harga 

mempengaruhi keputusan pembelian, dan merupakan faktor paling signifikan 

dalam menentukan pangsa pasar dan kemungkinan perusahaan. Harga dipandang 

oleh konsumen sebagai tingkat persepsi kualitas produk yang baik dan buruk, 

terutama ketika mereka dipaksa untuk membuat keputusan pembelian berdasarkan 

informasi yang tidak lengkap.  

Menurut Kotler dan Amstrong (2008), Harga suatu produk atau layanan 

adalah jumlah uang yang dibebankan untuk jumlah nilai yang dipertukarkan oleh 

konsumen sebagai imbalan atas keuntungan membeli atau menggunakan produk 

atau layanan tersebut. Menurut Kotler (2008), satu-satunya elemen bauran 

pemasaran yang menghasilkan pendapatan adalah harga; semua elemen lainnya 
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menghasilkan biaya. Sedangkan harga menurut Basu Swastha (2009) merupakan 

jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu barang dan jasa. 

2.3.2 Tujuan Penetapan Hargaa 

 Tujuan pada penetapan harga pada setiap perusahaan berbeda-beda, sesuai 

dengan kepentingan. Menurut Kotler dan Keller yang di alih bahasakan oleh Bob 

Sabran (2012) pada dasarnya terdapat empat jenis penetapan harga, yaitu: 

1. Tujuan berorientasi pada laba 

Maksimalisasi harga adalah istilah untuk target ini. Maksimalisasi harga 

sulit dicapai dalam lingkungan persaingan global yang kondisinya sangat 

dinamis dan banyak variabel yang mempengaruhi daya saing masing-

masing perusahaan, sehingga sulit untuk secara andal memprediksi jumlah 

pendapatan yang dapat dihasilkan pada tingkat tertentu. 

2. Tujuan berorientasi pada volume 

Ada bisnis yang menetapkan harga berdasarkan target berorientasi volume 

tertentu, juga dikenal sebagai tujuan harga volume, selain tujuan 

berorientasi laba. Harga ditetapkan untuk memenuhi volume penjualan, 

nilai penjualan, atau target pangsa pasar tertentu. Maskapai penerbangan, 

lembaga pendidikan, perusahaan tur dan perjalanan, dan penyelenggara 

seminar semuanya menggunakan tujuan ini. 
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3. Tujuan berorientasi pada citra 

Citra suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. 

Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau 

mempertahankan citra bermartabat. 

4. Tujuan stabilisasi harga 

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga. Bila suatu 

perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus 

menurunkan harga. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya 

tujuan stabilisasi harga dalam industri tertentu yang produknya yang 

sangat terstandarisasi. 

5. Tujuan-tujuan lainnya 

Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, 

mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang atau 

menghindari campur tangan pemerintah. 

2.3.3 Indikator Harga 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012) menjelaskan ada 4 indikator yang 

mencirikan harga, adalah: 

1. Keterjangkauan harga 

Konsumen bisa menjangkau harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Produk biasanya ada beberapa jenis dalam satu merek dan harganya juga 

berbeda dari termurah sampai termahal dengan harga yang ditetapkan para 

konsumen banyak yang membeli produk. 
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2. Harga sesuai kemampuan atau daya saing harga 

Konsumen sering membandingkan harga suatu produk dengan produk 

lainnya. Dalam hal ini mahal murahnya harga suatu produk sangat 

dipertimbangkan oleh konsumen pada saat akan membeli produk tersebut. 

3. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

Harga sering dijadikan sebagai indikator kualitas bagi konsumen orang 

sering memilih harga yang lebih tinggi dantara dua barang karena mereka 

melihat adanya perbedaan kualitas. Apabila harga lebih tinggi orang 

cenderung beranggapan bahwa kualitas lebih baik. 

4. Kesesuaian harga dengan manfaat 

Konsumen memutuskan membeli suatu produk jika manfaat yang 

dirasakan lebih besar atau sama dengan yang telah dikeluarkan untuk 

mendapatkannya. Jika konsumen merasakan manfaat produk lebih kecil 

dari uang yang dikeluarkan maka konsumen akan beranggapan bahwa 

produk tersebut mahal dan konsumen akan berpikir dua kali untuk 

melakukan pembelian ualang. 

2.4 Kualitas 

2.4.1 Definisi kualitas 

 Tingkat baik atau buruk, atau tingkat atau derajat sesuatu, disebut kualitas. 

Istilah ini mengacu pada teknik dan konsep yang digunakan dalam industri, 

teknik, dan manufaktur untuk meningkatkan kualitas barang atau jasa yang 

disediakan, seperti Six Sigma, TQM, Kaizen, dan sebagainya. Kualitas, menurut 
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ISO-8402 (Loh 2001), adalah jumlah fasilitas dan karakteristik produk atau 

layanan yang memenuhi kebutuhan tersurat maupun tersirat. Menurut Kotler 

(2005), kualitas mengacu pada keseluruhan karakteristik suatu produk atau 

layanan yang mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang 

ditentukan atau tersirat. Dipahami bahwa suatu produk atau jasa akan disebut 

kualitas jika dapat memenuhi harapan pelanggan akan nilai produk yang 

ditawarkan kepada konsumen tersebut, berdasarkan pemahaman dan teori ini. 

 Kualitas dapat dihitung dengan melakukan riset pasar terhadap ekspektasi 

pelanggan terhadap kualitas produk / layanan dan mengukur biaya kualitas. 

Bertemu pelanggan secara langsung, mensurvei sistem keluhan pelanggan, dan 

QFD adalah contoh cara menilai kualitas melalui ekspektasi konsumen (Quality 

Function Deployment). Brainstorming secara terstruktur, serta gambaran 

perbedaan kualitas layanan. Sedangkan saat menghitung biaya kualitas dapat 

dilakukan dengan, misalnya menghitung biaya kerusakan tenaga kerja langsung 

per jam, menghitung biaya kualitas berdasarkan biaya produksi seperti biaya 

tenaga kerja langsung, biaya bahan baku, dan overhead pabrik. biaya, dan 

menghitung biaya kualitas berdasarkan satuan satuan seperti kilogram, meter, dan 

lain-lain. 

2.4.2 Indikator Kualitas 

 Sama halnya dengan para pakar di atas yang menjelaskan persepsinya 

terhadap kualitas, begitu pula dengan indikator David A Garvinn di kutip dari 
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Hidayat (2007) berpendapat delapan dimensi atau kategori kritis dari kualitas, 

yaitu: 

a) Performance (kinerja) karakteristik kinerja utama produk 

b) Feature (profil) aspek sekunder dari kinerja atau kinerja tambahan dari 

suatu produk 

c) Realibility (keandalan) kemungkinan produk multifungsi atau tidak 

berfungsi dengan baik, dengan konteks ini produk dan jasa dapat 

dipercaya dalam menjalankan fungsinya. 

d) Conformance ( kesesuaian) kesesuaian atau cocok dengan keinginan atau 

kebutuhan konsumen. 

e) Durability (daya tahan) daya tahan produk atau masa hidup produk, baik 

secara ekonomis maupun teknis. 

f) Serviceability (kepelayanan) kecepatan, kesopanan, kompetensi, mudah di 

perbaiki. 

g) Aesthetics (keindahan) keindahan produk dalam desain, rasa, suara, atau 

bau dari produk, dan ini bersifat subjektif. 

h) Perceived quality (kualitas yang di persepsi) kualitas dalam pandangan 

pelanggan dan konsumen. 

2.4.3 Prinsip-prinsip Kualitas 

 Pemahaman tentang prinsip kualitas adalah sejumlah asumsi yang 

memiliki kekuatan untuk mewujudkan mutu. Seperti yang dikemukakan oleh para 

ahli tentang prinsip dalam mewujudkan kualitas sebagai berikut : 
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 Menurut Philip Crosby (2005) mengemukakan kualitas sebagai berikut: 

1. Kesesuaian dengan tuntutan  

2. Pencegahan terhadap mutu rendah dengan pengawasan, bukan penilaian 

atau koreksi 

3. Standar performa adalah tidak ada kesalahan, bukan “hal itu hampir 

mendekati”. 

4. Pengukuran kualitas  

Dalam konteks suatu produk, kualitas dicirikan sebagai kemampuan suatu 

produk untuk memberikan intervensi pada semua proses untuk mewujudkan 

kualitas pada produk, tidak hanya dari proses pemesanan produk tetapi juga dari 

harapan pelanggan. 

Kualitas tidak hanya dibentuk oleh kualitas suatu produk, misalnya umur 

panjang produk atau nilai estetika suatu produk atau nilai estetika suatu produk, 

tetapi persepsi pelanggan ketika produk tersebut merupakan nilai produk tersebut, 

menurut berbagai pandangan ahli mengenai rentang kualitas dari kualitas, metrik 

kualitas, dan nilai kualitas. Konsistensi ini disebabkan karena pelanggan memiliki 

cara pandang yang berbeda terhadap kualitas produk dibandingkan dengan tingkat 

kualitas perusahaan dalam mencetak barang dengan dua aspek yang berbeda tetapi 

nilai yang sama. 
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2.5 Produk 

2.5.1 Definisi produk 

 Produk didefinisikan sebagai bahan yang diproduksi oleh produsen dan 

dijual ke pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Komoditas 

mungkin ditujukan untuk konsumen akhir dan perantara dalam situasi ini. 

Komoditas menurut definisi adalah sesuatu yang dapat dijual ke pasar untuk dijual 

atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Menurut 

Kotler & Amstrong  (2001), Komoditas adalah sesuatu yang dapat dijual ke pasar 

untuk menarik minat, pembelian, penggunaan, atau penggunaan guna memenuhi 

keinginan atau kebutuhan konsumen. Barang, layanan, pengalaman, peristiwa, 

lokasi, individu, kepemilikan, organisasi, pengetahuan, dan ide adalah contoh 

produk. Menurut Buchari Alma (2007), komoditi adalah sekumpulan karakteristik 

yang berwujud dan tidak berwujud seperti warna, harga, nama baik pabrik, nama 

baik toko yang menjualnya (pengecer), serta pabrik dan jasa pengecer yang 

pembeli. dapatkan untuk memenuhi keinginan mereka. 

Kotler dan Amstrong (2001) berpendapat beberapa atribut atau 

karakteristik produk yang menyertai  dan melengkapi produk sebagai berikut : 

a. Merek (branding) 

Merek adalah nama, kata, tanda, logo, lambang, atau kombinasi 

dari semuanya yang digunakan untuk membedakan satu atau lebih 

kelompok produk dan layanan penjual. Nilai branding dalam 

strategi produk tidak bisa dilebih-lebihkan. Branding tidaklah 
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sederhana atau murah; itu membutuhkan waktu dan dapat 

memutuskan apakah suatu produk populer atau tidak. Nama merek 

yang sukses membantu membedakan dirinya dari merek pesaing 

dan dapat membantu produk mencapai kesuksesan besar. (Kotler & 

Amstrong, 2001) 

b. Pengamasan (packing) 

Pengemasan atau packing merupakan kegiatan merancang dan 

sebagai wadah atau pembungkus suatu produk agar lebih praktis 

dan menarik. 

c. Kualitas produk (product quality) 

Kemampuan suatu produk untuk menjalankan fungsinya, seperti 

umur panjang, keandalan, presisi, kemudahan pengoperasian dan 

perbaikan, serta kualitas penting lainnya, disebut kualitas produk. 

Menerapkan program "Complete Quality Management (TQM)" 

dalam bisnis diperlukan jika ingin meningkatkan kualitas produk. 

Selain mengurangi kesalahan produk, tujuan utama kualitas total 

adalah untuk meningkatkan pendapatan. 

2.5.2 Tingkatan Produk 

 Ada beberapa tingkatan produk sebagai berikut : 

a. Produk inti (core product) 
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Produk ini yaitu suatu produk yang ketika konsumen membeli 

produk atau jasa tersebut, maka ia akan memperoleh manfaat yang 

dapat memecahkan masalah dan kebutuhannya. 

 

b. Produk Aktual (actual product) 

Sebagai seorang perencana produk harus menghasilka produk 

aktual disekitar produk inti. Karakteristik produk aktual adalah, 

tingkat kualitas, nama merek, kemasan yang dikombinasikan 

dengan cermat untuk menyampaikan manfaat inti (Kotler & 

Amstrong, (2001). 

c. Produk Tambahan 

Produk tambahan ini harus diwujudkan dengan menawarkan jasa 

pelayanan tambahan guna memuaskan konsumen. Contohnya 

melayani dan menanggapi dengan baik setiap client yang 

membutuhkan bantuan dan informasi lanjut melalui media seperti 

telepon, email, ataupun secara langsung. (Kotler & Amstrong, 

2001) 

2.5.3 Klasifikasi Produk 

Menurut Fandy Tjiptono (2000) Klasifikasi material dapat dicapai dari 

berbagai perspektif. Barang dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan 

apakah barang tersebut berwujud atau tidak: barang dan jasa. Dalam hal 

ketahanan produk, ada dua jenis produk yaitu: 
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a. Barang tidak tahan lama (Nondurable goods) 

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya 

habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. 

Contohnya adalah sabun, shampo, makanan & minuman ringan, 

gula, garam, dan micin. 

b. Barang tahan lama (Durable goods) 

Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa 

bertahan lama dengan banyak pemakaian (umur ekonomisnya 

untuk pemakaian normal adalah satu tahun atau lebih). Contohnya 

antara lain televisi, lemari es, mobil, motor, computer, dan 

kompresor. 

2.6 Kualitas Produk 

2.6.1 Definisi Kualitas Produk 

 Kualitas produk mengacu pada keadaan fisik, fitur, dan karakteristik suatu 

produk, apakah itu barang atau jasa, berdasarkan tingkat kualitas yang diinginkan, 

seperti umur panjang, keandalan, akurasi, kemudahan penggunaan, perbaikan 

produk, dan lainnya. atribut produk, dengan tujuan untuk memenuhi dan 

memenuhi kebutuhan konsumen atau pelanggan. Salah satu kunci persaingan 

antar pelaku usaha yang menjual barang ke konsumen adalah kualitas produk. 

Konsumen tetap ingin mendapatkan barang yang lebih murah sesuai dengan harga 

yang mereka bayarkan, meskipun sebagian orang beranggapan bahwa produk 

yang mahal memiliki kualitas yang lebih tinggi. Jika bisnis mampu melakukan ini, 



 
 

39 
 

maka akan dapat memuaskan klien sambil tetap meningkatkan jumlah pelanggan. 

Kualitas produk, menurut Nasution (2005), adalah keadaan kompleks yang 

memenuhi atau melampaui standar pelanggan dalam hal barang, orang / tenaga 

kerja, proses dan tugas, serta lingkungan. Mutu produk menurut Tjiptono (2012) 

merupakan standar mutu yang dipersyaratkan, dan pengelolaan keragaman 

digunakan untuk mencapai mutu tersebut guna memenuhi kebutuhan pelanggan. 

2.6.2 Manfaat Kualitas Produk 

 Menurut Ariani (2003) , terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dengan 

menciptakan kualitas produk yang baik, yaitu : 

1. Meningkatkan reputasi perusahaan 

Perusahaan atau organisai yang telah menghasilkan suatu produk atau 

jasa yang berkualitas akan mendapatkan predikat sebagai organisasi yang 

mengutamakan kualitas, oleh karena itu, perusahaan atau organisasi 

tersebut dikenal oleh masyarakat luas dan mendapatkan nilai lebih di 

mata masyarakat. 

2. Menurunkan biaya 

Untuk menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas perusahaan atau 

organisasi tidak perlu mengeluarkan biaya tinggi. Hal ini disebabkan 

perusahaan atau organisasi tersebut berorientasi pada (customer 

satisfaction), yaitu dengan mendasarkan jenis, tipe, waktu, dan jumlah 

produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan konsumen. 

3. Meningkatkan pangsa pasar 
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Pangsa pasar akan meningkat bila minimasi biaya tercapai, karena 

organisasi atau perusahaan dapat menekan harga, walaupun kualitas tetap 

menjadi yang utama. 

4. Dampak Internasional 

Bila mampu menawarkan produk atau jasa yang berkualitas, maka selain 

dikenal dipasar lokal, produk atau jasa tersebut juga akan dikenal dan 

diterima di pasar Internasional. 

5. Adanya tanggung jawab produk 

Dengan semakin meningkatnya persaingan kualitas produk atau jasa yang 

dihasilkan, maka organisasi atau perusahaan akan dituntut untuk semakin 

bertanggung jawab terhadap desain, proses, dan pendistribusian produk 

tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

6. Untuk penampilan produk 

Kualitas akan membuat produk atau jasa dikenal, dalam hal ini akan 

membuat perusahaan yang menghasilkan produk juga akan dikenal dan 

dipercaya masyarakat luas. 

7. Mewujudkan kualitas yang dirasakan penting 

Persaingan yang saat ini bukan lagi masalah harga melainkan kualitas 

produk, hal inilah yang mendorong konsumen untuk mau membeli 

produk dengan harga tinggi namun dengan kualitas yang tinggi pula. 
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 2.6.3 Indikator Kualitas Produk 

Menurut Garvin dalam Tjiptono (2008) ada 8 indikator atau dimensi 

kualitas produk yang dapat digunakan sebagai kerangka perencanaan strategis dan 

analisis. Indikator atau dimensi tersebut adalah: 

1. Kinerja (Performance) merupakan karakteristik operasi dan produk inti 

(core product) yang dibeli. Misalhnya kecepatan, kemudahan dan 

kenyamanan dalam penggunaan. 

2. Fitur (Features) adalah karakteristik atau ciri-ciri tambahan yang 

melengkapi manfaat dasar suatu produk. Fitur bersifat pilihan atau option 

bagi konsumen. Fitur bisa meningkatkan kualitas produk jika pesaing tidak 

memilikinya. 

3. Keandalan (Reliability) yaitu kemungkinan kecil akan mengalami 

kerusakan atau gagal pakai. Misalnya pengawasan kualitas dan desain, 

standar karakteristik operasional kesesuaian dengan spesifikasi. 

4. Kesesuaian dengan spesifikasi (Comformance To Spesification) adalah 

sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Misalnya pengawasan kualitas dan desain. Standar 

karakteristik operasional merupakan kesesuaian kinerja produk dengan 

standar yang dinyatakan suatu produk. 

5. Daya tahan (Durability) daya tahan menunjukkan usia produk yang 

merupakan jumlah pemakaian suatu produk sebelum produk itu digantikan 

atau rusak. Semakin lam daya tahannya tentu semakin awet, produk yang 
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awet akan diapresiakan lebih berkualitas dibanding produk yang cepat 

habis maupun cepat diganti. 

6. Kemampuan (Serviceability) kualitas produk ditentukan atas dasar 

kemampuan diperbaiki lebih mudah, cepat dan kompeten. Produk yang 

mampu diperbaiki tentu kualitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan 

produk yang tidak atau sulit diperbaiki. 

7. Estetika (Asthethic) adalah daya tarik produk terhadap panca indera, 

misalkan bentuk fisik, model atau desain yang artisik, warna dan 

sebagainya. 

8. Ketepatan kualitas yang dipersepsikan (Perceived Quality) adalah persepsi 

konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk. 

Biasanya karena kurangnya pengetahuan pembelian akan atribut atau ciri-

ciri produk yang akan dibeli, maka pembeli mempersepsikan kualitasnya 

dari aspek harga, nama merek, iklan, reputasi perusahaan, maupun negara 

pembuatannya. 

2.7 Keputusan Pembelian 

2.7.1 Definisi Keputusan Pembelian 

 Membuat keputusan adalah praktik pribadi yang secara khusus terlibat 

dalam pembelian dan penggunaan produk yang tersedia. Konsumen harus 

menghindari pencarian dan penilaian untuk membuat keputusan pembelian pada 

tahap tertentu selama proses pembelian. Sebagai hasil dari praktik penilaian 

alternatif, konsumen terus memberikan kontribusi pada pilihan atau kemauan 
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untuk membeli dengan kecenderungan untuk membeli merek tertentu. Keinginan 

untuk membeli biasanya didorong oleh keinginan untuk menyesuaikan harga, 

kualitas, dan kehalalan, yang dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti motivasi, 

persepsi, sikap, dan integrasi.  

Individu mempertimbangkan opsi yang berbeda dan membuat penilaian 

pada produk dari sejumlah besar opsi saat membuat keputusan pembelian. 

Keputusan pembelian, menurut Kotler dan Armstrong (2014), merupakan tahapan 

dalam proses pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen benar-benar 

membeli. 

Menurut Tjiptono (2012), Keputusan pembelian dibuat ketika pelanggan 

mengidentifikasi suatu masalah, mencari pengetahuan tentang produk atau merek 

tertentu, dan menilai secara memadai kemampuan masing-masing alternatif ini 

untuk memecahkan masalah, yang mengarah pada keputusan pembelian. Dari 

perspektif ini, membeli produk adalah proses pengambilan keputusan yang 

dimulai dengan identifikasi suatu masalah, kemudian meninjau dan menentukan 

produk mana yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Konsumen biasanya 

mempertimbangkan kualitas, harga, dan merek terkenal di antara banyak faktor 

yang memengaruhi keputusan mereka untuk membeli produk atau layanan. 

Menurut Swastha dan Handoko (2011) berpendapat bahwa lima peran 

individu dalam sebuah keputusan membeli, yaitu: 

1. Pengambilan inisiatif (initiator) 
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Individu yang mempunyai inisiatif pembelian barang tertentu atau 

yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tetapi tidak mempunyai 

wewenang untuk melakukan sendiri. 

2. Orang yang mempengaruhi (influencer) 

Individu yang mempengaruhi keputusan untuk membeli baik secara 

sengaja maupun tidak sengaja. 

3. Pembuat keputusan (decider) 

Individu yang memutuskan apakah akan membeli atau tidak, apa yang 

akan dibeli, bagaimana membelinya, kapan dan dimana membelinya. 

4. Pembeli (buyer) 

Individu yang melakukan pembelian yang sebenarnya. 

5. Pemakai (user) 

Individu yang menikmati atau memakai produk atau jasa yang dibeli. 

2.7.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Keputusan Pembelian 

 Ikatan emosional yang ada antara konsumen dan produsen setelah 

konsumen menggunakan barang dan jasa dari bisnis dan menemukan bahwa 

produk atau jasa tersebut mempunyai nilai tambah, menurut Tjiptono (2012), 

merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

Ada empat dimensi nilai dalam dimensi nilai, yaitu: 

1. Nilai emosional, utilitas yang berasal dari perasaan atau afektif atau 

emosi positif yang ditimbulkan dari mengonsumsi produk. Jika 

konsumen mengalami perasaan positif pada saat membeli atau 
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menggunakan suatu merek, maka merek tersebut memberikan nilai 

emosional. Pada intinya nilai emosional berhubungan dengan 

perasaan, yaitu perasaan positif apa yang akan dialami konsumen pada 

saat membeli produk. 

2. Nilai sosial, utilitas yang didapat dari kemampuan produk untuk 

meningkatkan konsep diri sosial konsumen. Nilai sosial merupakan 

nilai yang dianut oleh suatu konsumen, mengenai apa yang dianggap 

baik dan apa yang dianggap buruk oleh konsumen. 

3. Nilai kualitas, utilitas yang didapat dari produk karena reduksi biaya 

jangka pendek dan biaya jangka panjang. 

4. Nilai fungsional, adalah nilai yang diperoleh dari atribut produk yang 

memberikan kegunaan (utility) fungsional kepada konsumen nilai ini 

berkaitan langsung dengan fungsi yang diberikan oleh produk atau 

layanan kepada konsumen. 

2.7.3 Tahap-tahap Pengambilan Keputusan 

 Menurut Kotler dan Amstrong (2012), konsumen akan melalui lima tahap 

dalam pengambilan keputusan pembelian. Gambaran proses keputusan pembelian, 

sebagai berikut: 

1. Pengenalan kebutuhan 

Merupakan tahap pertama proses keputusan pembeli, dimana 

konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan. 

2. Pencarian informasi 
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Merupakan tahap proses keputusan pembelian dimana konsumen ingin 

mencari informasi lebih banyak, konsumen mungkin hanya 

memperbesar perhatian atau melakukan pencarian informasi secara 

aktif. 

3. Evaluasi alternatif 

Merupakan tahap proses keputusan pembeli dimana konsumen 

menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek alternatif dalam 

sekolompok pilihan. 

4. Keputusan pembelian 

Merupakan keputusan pembeli tentang merek mana yang paling 

disukai, tetapi dua faktor bisa berada antara niat pembelian dan 

keputusan pembelian. 

5. Perilaku pasca pembelian 

Merupakan tahap proses keputusan pembeli dimana konsumen 

mengambil tindakan selanjutnya setelah pembelian, berdasarkan 

kepuasan atau ketidakpuasan mereka. 

2.7.4 Indikator Keputusan Pembelian 

 Indikator keputusan pembelian konsumen dalam penelitian Chu and Lu 

dalam (Avetoe & Lamidi, 2015), terdiri dari: 

a) Kemungkinan membeli tinggi 

b) Pertimbangan dalam membeli dengan waktu dekat 

c) Kesediaan membeli tinggi 
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d) Rekomendasi pembelian dalam waktu dekat 

e) Melakukan pembelian ulang 

Menurut Buchari (2011) keputusan pembelian merupakan suatu keputusan 

konsumen yang dipengaruhi oleh ekonomi keuangan, teknologi, politik, budaya, 

produk, harga, lokasi, promosi, physical evidence, people dan process. 

Indikator keputusan pembelian yang digunakan dalam penelitian Ghufran & 

Magnadi (2012) yaitu: 

a) Kemantapan dalam memilih 

b) Kemantapan dalam melakukan pembelian 

c) Kemantapan tentang hasil yang diharapkan dari pembelian  

d) Kemantapan dalam melakukan pembelian ulang 

Sedangkan indikator keputusan pembelian menurut Lamb (2001) adalah: 

a) Kebutuhan terhadap produk 

b) Pencarian informasi terhadap produk 

c) Evaluasi terhadap produk 

d) Keputusan memilih produk 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dapat dijadikan referensi atau dasar dari penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis, berikut merupakan penelitian terdahulu 

yang terpilih dapat dilihat melalui tabel berikut :(Widodo, 2015) 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Kesimpulan (Hasil) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Dessica Dinar Sari 

(2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulistyari Ikanita 

Novirina (2015) 

Analisis 

pengaruh 

kualitas 

produk, 

kualitas 

pelayanan, dan 

harga terhadap 

kepuasan 

konsumen 

 

Analisis 

pengaruh citra 

merek, kualitas 

produk dan 

harga terhadap 

minat beli 

produk 

Oriflame 

Hasil ujireliabilitas 

menunjukkan bahwa semua 

item pertanyaan dari tiga 

variabel yang diteliti adalah 

reliabel karena mempunyai 

nilaiCronbachAlpha> 0.60. 

 

 

 

 

Variable yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

citra merek, kualitas produk, 

harga (Variabel Bebas) dan 

Minat beli (Variabel Terikat). 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel independen 

memiliki pengaruh besar 

terhadap minat beli pada 

produk oriflame. 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

Yazia  

(2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tri Widodo 

 (2015) 

Pengaruh 

kualitas produk, 

harga dan iklan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

Handphone 

blackberry  

 

 

 

 

 

Pengaruh 

labelisasi Halal 

dan Harga 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

Dalam penelitian ini 

digunakan regresi linear 

sebagai alat analisisnya. 

Analisa data statistik yang 

didasarkan pada kualitas 

produk variabel harga dan 

variabel iklan. Berdasarkan 

hasil penelitian ini variabel 

yang paling berpengaruh 

adalah kualitas produk 

kemudian variabel harga 

tidak mempengaruhi. 

 

Hasil penelitian bahwa 

labelisasi halal dan harga 

adalah faktor yang paling 

penting mempengaruhi 

keputusan pembelian 

konsumen. 
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konsumen pada 

produk Indomie 

 

2.9 Kerangka Berpikir 

Peran pemasaran, menurut Kotler dan Keller (2013), adalah mengatur 

aktivitas bisnis dan menciptakan kampanye pemasaran yang terintegrasi penuh 

untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada 

pelanggan. Komoditas dicantumkan sebagai bagian dari bauran pemasaran dan 

kemudian sebagai atribut produk. Penekanan penelitian ini adalah pada dampak 

label terhadap keputusan pembelian konsumen. Berbagai langkah dan kebijakan 

Majelis Umum Indonesia (MUI) di bidang sertifikasi halal dimaksudkan untuk 

terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh barang halal.. 

Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat diringkaskan dalam diagram berikut 

Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARDAH 

LABEL 
HALAL 

(X1) 

 

KUALITAS PRODUK  

(X3) 

 

KEPUTUSAN PEMBELIAN 

(Y) 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN & SARAN 

HARGA  

(X2) 
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2.10 Hipotesis  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, hipotesis yang 

dikemukakakn penulisan adalah sebagai berikut: 

1. Diduga bahwa Label Halal, Harga dan Kualitas Produk berpengaruh 

secara parsial terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah 

di Makassar. 

2. Diduga bahwa Label Halal, Harga dan Kualitas Produk berpengaruh 

secara simultan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik 

Wardah di Makassar. 

3. Diduga Kualitas produk merupakan variabel paling dominan yang 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah 

di Makassar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu penelitian 

Perusahaan yang menjadi objek penelitian ini adalah Wardah beauty house 

pengayoman yang bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin No.179, Pandang Pandang, 

Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 90221. Waktu yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah selama bulan januari-februari. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Observasi adalah “kegiatan pengumpulan data dengan melakukan 

penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang 

mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas 

tentang kondisi objek penelitian tersebut” (Siregar, 2013). Dengan metode 

observasi penulis melakukan pengamatan secara langsung di Wardah 

kosmetik. 

2. Metode Kuesioner 

Menurut Siregar, (2013) kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan 

informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, 
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keyakinan, perilaku, dan karakteristik yang beberapa orang utama di 

dalam organisasi yang bisa berpengaruh oleh sistem yang diajukan 

maupun oleh sistem yang sudah ada. 

3. Metode Studi Pustaka 

Studi pustaka bertujuan untuk memperoleh teori-teori yang 

mendukung penelitian ini dengan sumber dari buku-buku dan penelitian 

yang sebelumnya telah diteliti. 

3.3 Jenis Dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivime. 

Dimana di dalam penelitian kuantitatif menggunakan teori yang ada untuk 

kemudian di buktikan dengan data yang ada di lapangan, sehingga dari kombinasi 

antara teori dan data yang ada, bisa di ambil suatu keputusan. Data kuantitatif 

adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Data yang diperoleh 

dengan mengukur nilai atau lebih variabel dalam sampel atau populasi. 

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu data 

primer dan data sekunder. 
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1. Data primer adalah data yang berasal dari bahan perusahaan itu sendiri 

(data  internal). Data tersebut berupa hasil pengamatan dan wawancara 

langsung. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari luar perusahaan (data 

eksternal), serta informasi lainnya yang berkaitan langsung dengan 

masalah yang diteliti. 

3.4 Populasi Dan Sampel 

 

3.4.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2013), Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.  

Dilihat dari kompleksitas objek populasi, maka populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah populasi homogen (keseluruhan individu yang menjadi 

anggota populasi memiliki sifat yang relatif sama antara yang satu dan yang lain 

dan mempunyai ciri tidak terdapat perbedaan hasil tes dari jumlah tes populasi 

yang berbeda). Karena jumlah populasi dalam penelitian ini hanya 

mendapatkan sebagian dari jumlah pembeli produk kosmetik Wardah  

maka populasi yang ditetapkan hanya sebanyak 550 populasi. 
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3.4.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2013), Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu.  

Menurut Arikunto (2006), Sampel adalah sebagian atau sebagai wakil 

populasi yang akan diteliti. Jika penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi 

maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Non-Probability 

Sampling dengan pengambilan anggota sampel menggunakan purposive 

sampling, yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa 

pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih 

representif. Jadi dalam menentukan jumlah sampel, peneliti akan mengambil 

sampel dengan jenis kelamin perempuan yaitu konsumen yang pernah membeli 

dan menggunakan kosmetik Wardah, konsumen muslim maupun non muslim 

yang menggunakan kosmetik Wardah, dan konsumen yang tetap memakai dan 

puas menggunakan kosmetik Wardah. 

Sampel penelitian dapat ditentukan dengan menggunakan rumus slovin, 

dimana menurut Umar (2011) yaitu: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
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Keterengan : 

𝑛 = ukuran sampel 

𝑁 = ukuran populasi 

𝑒  = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang    

dapat ditolerir 

Batas kesalahan yang ditolerir ini bagi setiap populasi tidak sama. Dalam 

penelitian ini digunakan e sebesar 0,10%, sedangkan pemakaian rumus diatas 

mempunyai asumsi bahwa populasi berdistribusi normal. 

Dari rumusan tersebut di atas maka jumlah penentuan sampel dapat 

dilakukan melalu perhitungan berikut ini: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

𝑛 =
550

1 + 550(0,1)2
 

𝑛 =
550

1 + 550(00,1)
 

𝑛 =
550

6,50
 

𝑛 = 84 

Dari hasil perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 84 responden. 
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3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1 Uji Validitas  

Uji validitas merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur sah 

atau tidaknya suatu kuesioner. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dilakukan dengan cara 

validitas internal yang menggunakan teknik analisis butir akan menguji validitas 

setiap butir dengan cara nilai-nilai yang ada pada butir yang dimaksud 

dikolerasikan dengan nilai total. Menurut Sugiyono, (2010) skor butir 

(pertanyaan) dipandang sebagai nilai X dan skor total dipandang sebagai nilai Y, 

sehingga diperoleh indeks validitas setiap butir. Setelah diketahui dari hasil 

perhitungan besarnya korelasi, kemudian dibandingkan dengan tabel r product 

moment dengan = 0,05 dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika rxy hitung ≥ r tabel, maka valid  

b. Jika rxy hitung ≤ r tabel, maka tidak valid  

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Reliabitas merupakan suatu angka indeks yang menunjukkan konsistensi 

suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Makin kecil kesalahan 

pengukuran, maka makin reliable alat pengukur dan sebaliknya. Besar kecilnya 

kesalahan pengukuran dapat diketahui antara lain dari indeks korelasi antara hasil 
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pengukuran pertama dan kedua. Uji ini digunakan untuk menguji seberapa 

konsisten satu maupun seperangkat pengukuran mengukur suatu konsep yang 

diukur. Imam Ghozali (2011) reliabilitas instrumen dilihat dari cronbach alpha. 

Suatu konstruksi atau variabel dikatakan reliable jika nilai cronchbach alpha> 

0,60. 

3.6 Metode Analisis 

3.6.1 Metode Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah salah satu metode analisis, dengan cara data 

disusun dan dikelompokkan, kemudian di analisis sehingga diperoleh gambaran 

tentang masalah yang dihadapi dan untuk menjelaskan hasil perhitungan. 

3.6.2 Metode Analisi Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel bebas (x) yang terdiri dari Label Halal (X1), Kualitas produk 

(X2), terhadap variabel terikat (Y) yaitu keputusan pembelian. 

Persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut : 

𝑌 = 𝑎 +  𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + 𝑒 

Dimana : 

Y = Keputusan pembeli 

X1 = Label Halal 

X2 = Harga 
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X3 = Kualitas produk 

a = Konstanta Intersepsi 

b = Koefisien Regresi 

e = Standar error 

3.6.3 Uji Parsial (Uji T) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah signifikan terhadap variabel 

terikatnya. Menurut Imam Ghozali (2011) apabila nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔> 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
 dengan serta 

tingkat signifikannya (𝑃−𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒) < 5%, maka hal ini menunjukan 

𝐻0 𝑑𝑖 𝑡𝑜𝑙𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑛 𝐻𝑎 diterima. 

3.6.4 Uji Simultan (Uji F) 

Uji F ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh secara bersama-

sama variabel independen, yaitu menentukan pengaruh dan tingkat signifikan 

digunakan a = 0,05 atau 5% melalui program SPSS. 

3.6.5 Metode Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Berdasarkan hasil regresi berganda tersebut, maka selanjutnya dapat 

dianalisis koefisien determinasinya (𝑅2) merupakan koefisien determinasi parsial 

untuk mengukur secara terpisah dampak variabel independen (𝑋1𝑑𝑎𝑛 𝑋2) 

terhadap variabel Y, dengan bantuan program SPSS pada komputer. Menurut 

Sugiyono (2010) jika (𝑅2) yang diperoleh mendekati 1 (satu) maka dapat 

dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan variasi variabel bebas 
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terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika (𝑅2) makin mendekati 0 (nol) maka 

semakin lemah variasi variabel bebas terhadap variabel terikat. 

3.7 Definisi Operasional 

Tabel 3.1 operasional variabel penelitian 

Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator 

 

Label Halal (X1) 

 

 

Pernyataan halal suatu 

produk yang telah lulus 

uji kreteria kehalalan. 

 

 

1. Gambar 

2. Tulisan 

3. Kombinasi gambar 

dan tulisan 

4. Menempel pada 

kemasan 

Utami  (2013) 
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Harga (X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas Produk 

(X3) 

 

 

Nilai tukar yang bisa 

disamakan dengan uang 

untuk menghasilkan 

suatu produk atau jasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suatu usaha untuk 

memenuhi atau 

melebihi harapan 

pelanggan, dimana 

suatu produk tersebut 

 

1. Keterjangkauan 

harga 

2. Harga sesuai 

kemampuan/daya 

saing harga 

3. Kesesuaian harga 

dengan kualitas 

produk 

4. Kesesuaian harga 

dengan manfaat 

Kotler dan Amstrong 

(2012) 

 

1. Kinerja 

2. Fitur 

3. Keandalan 

4. Kesesuaian 

5. Daya tahan 

6. Kemampuan 

7. Estetika  

8. Ketepatan  
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memiliki kualitas yang 

sesuai dengan standar 

kualitas yang telah 

ditentukan. 

Garvin dalam Tjiptono 

(2008) 

 

Keputusan 

pembelian  

(Y) 

 

Keyakinan pada saat 

membeli suatu produk 

sehingga menimbulkan 

rasa kepuasan dalam 

membeli produk 

tersebut. 

 

1. Kebutuhan terhadap 

produk 

2. Pencarian informasi 

terhadap produk 

3. Evaluasi terhadap 

produk 

4. Keputusan memilih 

produk 

Lamb (2001) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Prusahaan 

1. Citra Cosmetic  

Citra Cosmetic berdiri sejak Tahun 2007. Berlokasi di Jl.Sultan Hasanuddin 

No.179 . Citra Kosmetik Mampu Bersaing Dengan Bisnis-Bisnis Lainnya yang 

ada pada area Sultan Hasanuddin melalui produk kebutuhan baby yang lengkap, 

 kosmetik dan perlengkapan alat salon yang mampu menarik para pelanggannya. 

Pembukaan cabang usaha retail kosmetik ini merupakan yang ketiga kalinya 

sebelumnya Citra Cosmetic telah membuka cabang di Jl Sultan Hasanuddin dan Jl 

Arief Rate. Kini hadir di Jl Boulevard Makassar pada tanggal 12 Januari 2020 

Citra Cosmetic menggelar acara grand opening. 

VISI 

“ Menjadi Perusahaan Yang Terpercaya Dalam Menyediakan Produk Kosmetik 

Yang Aman, Berkualitas dan Memuaskan Pelanggan” 

MISI  

1. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada seluruh pelanggan. 

2. Meningkatkan kompetensi dan integritas SDM sebagai asset utama 

perusahaan. 

3. Mudah terjangkau bagi wanita dan mereka yang ingin memiliki wajah dan 

kulit tubuh yang terawat baik. 
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4. Memasarkan dengan kualitas produk yang terbaik dan aman. 

2. Wardah Kosmetik 

Didirikan sejak 1995 oleh Nurhayati Subakat, Wardah yang berada di 

bawah naungan PT Paragon Technology & Innovation (PTI) ini memulai 

perjalanannya dari home industry di kawasan Cibodas, Jawa Barat. Sebagai pionir 

produk kosmetik halal, Wardah kini semakin berkembang dengan ragam produk 

kecantikan, yang tak hanya bersifat dekoratif (makeup) namun juga perawatan 

kulit dan rambut yang berkualitas.  

VISI “Menjadi perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan 

terus    berkembang di berbagai bidang dengan menjadikan hari ini lebih baik dari 

hari kemarin” 

MISI 

1. Mengembangkan karyawan yang kompeten dengan menciptakan 

lingkungan kerja yang baik untuk mendukung tercapaianya kepuasan 

pelanggan. 

2. Secara berkesinambungan menyediakan produk dan jasa yang berkualitas 

tinggi serta memenuhi kebutuhan pelanggan melalui program pemasaran 

yang baik. 

3. Mengembangkan operasi perusahaan yang sehat dalam segala aspek. 

4.  Terus berinovasi, menguasai ilmu, menerapkan teknologi baru, dan 

berinovasi demi kepuasan pelanggan. 

5.  Mengembangkan berbagai unit usaha secara lateral. 

https://www.suara.com/tag/kosmetik
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4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Karakterisik Responden 

 Responden dari penelitian ini adalah konsumen yag membeli produk 

Wardah di Citra Cosmetic Sungguminasa. Adapun pertanyaan yang termuat 

dalam kuesioner ini terdiri dari dua bagian, yaitu pertanyaan pertama 

mengenai identitas responden dan pertanyaan mengenai ketiga variabel 

independen yaitu label halal, harga , dan kualitas produk.pada bagian ini 

akan dijelaskan mengenai identitas responden berdasarkan usia, jenis 

kelamin, dan pekerjaan. Penggolongan yang dilakukan terhadap responden 

dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas objek 

penelitian. Gambaran umum objek penelitian tersebut diuraikan debagai 

berikut. 

Tabel 4.1 

Data Responden Berdasarkan Usia 

Usia  Frekuensi  Persentase  

15-20 tahun 19 22,6% 

20-25 tahun 52 61,9% 

25-30 tahun 13 15,5% 

>30 tahun 0 0% 

Total  84 100% 

   Sumber : data yang diolah (2021) 

 Berdasarkan data profil responden yang tergolong dalam kelompok usia 

diatas, jumlah responden yang berusia 15-20 tahun sebanyak 19 orang atau 
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dalam bentuk presentase sebanyak 22,6%, selanjutnya responden yang 

berusia 20-25 tahun sebanyak 52 orang atau 61,9%, dan responden yang 

berusia 25-30 tahun sebanyak 13 orang atau 15,5, sedangkan responden yang 

berusia >30 tahun tidak ada atau 0%. Dapat dilihat dari data diatas responden 

terbanyak adalah yang berada pada rentang usia 20-25 tahun, maka  dapat 

disimpulkan bahwa konsumen citra cosmetic sungguminasa di domisi oleh 

usia 20-25 tahun. Pada dasarnya di usia 20 tahun ke atas wanita akan lebih 

memperhatikan penampilannya seperti mulai mencoba-coba menggunakan 

make up ataupun skincare untuk menunjang penampilannya. 

 Selanjutnya data profil responden mengenai jenis kelamin yang terdiri dari 

pria dan wanita yang ditampilkan dalam bentuk tabel di bawah ini : 

Tabel 4.2 

Data profil responden berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 

Wanita  83 98,8% 

Pria  1 1,2% 

Total  84 100% 

Sumber : data yang diolah (2021) 

 Berdasarkan data profil responden yang tergolong dalam kelompok jenis 

kelamin di atas, jumlah responden berjenis kelamin wanita sebanyak 83 

orang atau dalam bentuk presentase sebanyak 98,8%. Sedangkan jumlah 

responden berjenis kelamin pria  sebanyak 1 orang atau 1,2%. Jika dilihat 

dari hasil tersebut  maka jumlah responden jenis kelamin wanita lebih 
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banyak dibandingkan pria sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumen 

Citra Cosmetic sungguminasa dominan berjenis kelamin wanita. Karena 

wanita menggunakan makeup untuk mempercantik figur wajah seseorang 

dan beberapa wanita juga akan merasa lebih percaya diri jika menggunakan 

makeup. 

 Selanjutnya data profil responden mengenai pekerjaan yang terdiri dari 

PNS, karyawan swasta, dan lainnya yang ditampilkan dalam bentuk tabel di 

bawah ini : 

Tabel 4.3 

Data Profil Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Pekerjaan Frekuensi Persentase 

PNS 1 1,2% 

Karyawan swasta 18 21,4% 

Wiraswasta  8 9,5% 

Pelajar/Mahasiswa 57 67,9% 

Total 84 100% 

Sumber : data yang diolah (2021) 

 Berdasarkan data profil responden yang dikelompokkan sesuai jenis 

pekerjaan diatas, jumlah responden yang merupakan PNS sebanyak 1 orang 

atau dalam bentuk persentase 1,2%, sedangkan jumlah responden yang 

bekerja sebagai Karyawan swasta sebanyak 18 orang atau 21,4%, pekerjaan 

selanjutnya yaitu Wiraswasta yang berjumlah sebanyak 8 orang atau 9,5%, 

dan pekerjaan pelajar/mahasiswa berjumlah 57 orang atau 67,9%. Maka 
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dapat disimpulkan bahwa responden yang berprofesi pelajar/mahasiswa lebih 

dominan dari pada pekerjaan lainnya. Pelajar/mahasiswa saat ini sudah 

mengenal berbagai jenis make up dan juga mulai menggunakan make up 

untuk menunjukkan identitas diri. Maksudnya, dia berusaha menampilkan 

dirinya sebaik mungkin sesuai dengan apa yang dia inginkan. 

 

4.2.2 Analisis Data Deskriptif Variabel 

1. Analisis Data Deskriptif Label Halal (X1) 

 Variabel label halal membahas tentang gambar, tulisan, kombinasi 

gambar dan tulisan dan label halal yang menempel pada kemasan 

sebagai alat informasi atau penanda apakah suatu produk tersebut 

halal atau tidak. Tanggapan responden terhadap label halal 

dirangkum dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4.4 

Data Penilaian Responden Terhadap Label Halal 

    No Pertanyaan STS TS N S SS Mean 

F % F % F % F % F % 

1 Gambar (X1.1) 0 0% 2 2,4% 5 6,0% 35 41,7

% 

42 50,0

% 

4,39 

2 Tulisan  (X1.2) 0 0% 1 1,2% 3 3,6% 42 50,0

% 

38 45,2

% 

4,39 

3 Kombinasi 

gambar dan 

tulisan (X1.3) 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

2 

 

 

 

2,4% 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4,8% 

 

 

 

44 

 

 

 

 

52,4

% 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

39,3

% 

 

 

 

 

 

4,30 
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4 Menempel 

pada kemasan 

(X1.4) 

0  

0% 

 

 

1 

 

1,2% 

 

 

11 

 

 

 

13,1

% 

 

 

45 

 

 

53,6

% 

 

 

27 

 

 

 

32,1

% 

 

 

4,17 

 

Sumber : data primer diolah (2021) 

 Penelitian ini menggunakan skala likert yang terdiri dari 5 skor yakni 

sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), dan sangat 

setuju (5), dalam hal ini pengukuran label halal dapat diukur menggunakan 

acuan skor dengan hasil rata-rata jawaban responden. Berdasarkan tabel 

diatas, dapat dilihat pada pertanyaan pertama mengenai gambar (X1.1) 

dengan rata-rata jawaban responden menunjukkan angka 4,39 berada pada 

skala sangat setuju, artinya gambar label halal memberi pengaruh pada 

produk-produk yang ditawarkan. Selanjutnya pada pertanyaan kedua 

mengenai tulisan (X1.2) nilai mean responden tertinggi setara dengan (X1.1) 

dengan rata-rata jawaban menunjukkan angka 4,39 berada pada skala  setuju 

yang artinya gambar dan tulisan halal dapat menentukan keputusan 

pembelian. Selanjutnya pada pertanyaan ketiga mengenai kombinasi gambar 

dan tulisan (X3.3) nilai mean responden dengan rata-rata jawaban 

menunjukkan angka 4,30 berada pada skala setuju yang artinya kombina 

gambar dan tulisan label halal dari MUI menjadi pertimbangan sebelum 

membeli produk tersebut. Pertanyaan terakhir mengenai label halal yang 

menempel pada kemasan (X1.4) dengan rata-rata jawaban responden 

menunjukkan angka 4,17 yang berarti nilai mean terendah pada variabel X1 

dan berada pada skala netral dan setuju, artinya letak label halal pada 



 
 

69 
 

kemasan produk dapat mempermudah dalam memberikan informasi tentang 

label halal. 

2. Analisis Data Deskriptif Harga (X2) 

 Variabel selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai Harga 

terkait dengan seberapa berpengaruhnya keterjangkauan harga, harga 

sesuai kemampuan, kesesuaian harga dengan kualitas produk, dan 

kesesuaian harga dengan manfaat. Tanggapan responden dirangkum 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.5 

Data Penilaian Responden Terhadap Harga 

    No Pertanyaan STS TS N S SS Mean 

F % F % F % F % F % 

1 Keterjangkauan 

harga  (X2.1) 

0 0% 0 0% 8 9,5% 37 44,0

% 

39 46,4

% 

4,37 

2 Harga sesuai 

kemampuan 

(X2.2) 

0 0% 2 2,4% 14 16,7

% 

43 51,2

% 

25 29,8

% 

4,08 

3 Kesesuaian harga 

dengan manfaat 

(X2.3) 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

1 

 

 

 

1,2% 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

13,1

% 

 

 

 

47 

 

 

 

 

56,0

% 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

29,8

% 

 

 

 

 

 

4,14 

 

 

4 Kesesuaian harga 

dengan kualitas 

produk (X2.4) 

0  

0% 

 
 

0 

 

0% 

 

 

7 

 
 

 

8,3% 

 
 

50 

 

 

59,5

% 
 

 

27 

 

 

 

32,1

% 
 

 

4,24 

 

Sumber : data primer diolah (2021) 

 Berdasarkan hasil tanggapan yang telah dirangkum pada tabel di atas 

menunjukkan bahwa yang memiliki nilai mean tertinggi adalah pertanyaan 

(X2.1) dengan menunjukkan angka rata-rata 4,37 yang berada pada skala 
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sangat setuju, artinya konsumen wardah di citra cosmetic sungguminasa 

menentukan keputusan pembelian dengan melihat keterjangkauan harga 

produk tersebut. Selanjutnya pada pertanyaan kedua mengenai harga sesuai 

kemampuan (X2.2) dengan menunjukkan angka rata-rata 4,08 yang berarti 

nilai mean terendah pada variabel X2 dan berada pada skala setuju, yang 

artinya harga sesuai dengan kemampuan memberi pengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Pada pertanyaan ketiga mengenai kesesuaian harga 

dengan manfaat (X2.3) dengan menunjukkan angka rata-rata 4,14 dan berada 

pada skala setuju, yang artinya harga produk kosmetik wardah sesuai dengan 

maanfaatnya. Pertanyaan terakhir mengenai kesesuaian harga dengan 

kualitas produk (X2.4) dengan hasil yang menunjukkan angka rata-rata 4,24 

dan berada pada skala setuju, artinya harga produk kosmetik wardah sesuai 

dengan kualitas produknya. 

3. Analisis Data Deskriptif Kualitas Produk (X3) 

 Variabel selanjutnya adalah Kualitas Produk yang membahas 

tentang kesesuaian, daya tahan, ketepatan, dan kepercayaan yang 

dapat memudahkan konsumen ketika akan menentukan keputusan 

pembelian produk wardah di citra cosmetic sungguminasa. 

Tabel 4.6 

Data Penilaian Responden Terhadap Kualitas Produk 

    No Pertanyaan STS TS N S SS Mean 

F % F % F % F % F % 

1 Kesesuaian 

Produk (X3.1) 

0 0% 2 2,4% 12 14,3

% 

48 57,1

% 

22 26,2

% 

4,07 
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2 Daya Tahan 

(X3.2) 

0 0% 2 2,4% 18

% 

21,4

% 

45 53,6

% 

19 22,6

% 

3,96 

3 Tidak 

Menimbulkan 

masalah pada 

kulit (X3.3) 

 

 

1 

 
 

 

 

 

1,2

% 

 
 

 

5 

 

 

 

6,0% 

 

 
 

 

 

14 

 
 

 

 

16,7

% 

 

 

 

37 

 

 
 

 

44,0

% 

 
 

 

27 

 

 
 

 

 

32,1

% 
 

 

 

 

 

4,00 

 
 

4 Kualitas yang 

dapat dipercaya 

(X3.4) 

0  

0% 

 

 

3 

 

3,6% 

 

 

11 

 

 

 

13,1

% 

 

 

42 

 

 

50,0

% 

 

 

28 

 

 

 

33,3

% 

 

 

4,13 

 

Sumber : data primer diolah (2021) 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat pada pertanyaanpertama mengenai 

kesesuian produk (X3.1) dengan rata-rata jawaban responden menunjukkan 

angka 4,07 berada pada skala setuju, artinya kualitas produk wardah 

memiliki kesesuain produk sesuai dengan yang ditawarkan melalui iklan atau 

social media. Selanjutnya, pada pertanyaan kedua mengenai daya tahan 

produk (X3.2) dengan nilai mean responden 3,96 yang berarti nilai mean 

terendah pada variabel X3 dan berada pada skala setuju, artinya produk 

kosmetik wardah memiliki daya tahan yang hampir sama dengan kosmetik 

lainnya. Selanjutnya, pada pertanyaan ketiga mengenai menimbulkan 

masalah pada kulit (X3.3) dengan nilai mean responden 4,00 dan berada 

pada skala setuju, artinya produk kosmetik wardah tidak menimbulkan 

masalah pada kulit beberapa konsumennya. Pertanyaan terakhir mengenai 

kualitas yang dapat dipercaya (X3.4) dengan nilai mean responden 4,13 yang 

berarti nilai tertinggi pada variabel X3 dan berada pada skala setuju, yang 

artinya kualitas produk wardah dapat dipercayai mengenai ingredients 

ataupun lainnya.  
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4. Data Deskriptif Keputusan Pembelian (Y)  

 Variabel selanjutnya yang akan dibahas adalah variabel dependen 

dalam penelitian ini yaitu minat beli konsumen. Variabel ini akan 

membahas mengenai keinginan konsumen untuk membeli sebuah 

produk atau jasa. Tanggapan responden telah dirangkum pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 4.7 

Data Penilaian Responden Terhadap Keputusan Pembelian 

    No Pertanyaan STS TS N S SS Mean 

F % F % F % F % F % 

1 Kebutuhan 

terhadap produk 

(Y1) 

0 0% 2 2,4% 10 11,9

% 

48 57,1

% 

24 28,6

% 

4,12 

2 Pencarian 
Informasi 

terhadap produk 

(Y2) 

0 0% 0 0 10 11,9
% 

40 47,6
% 

34 20,5
% 

4,29 

3 Evaluasi 

terhadap produk 

(Y3) 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

1,2% 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

15,5

% 

 

 

 

44 

 

 

 

 

52,4

% 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

31,0

% 

 

 

 

 

 

4,13 

 

 

4 Keputusan 

memilih produk 

(Y4) 

0  

0% 

 
 

0 

 

0 

 

 

11 

 
 

 

13,1

% 
 

 

43 

 

 

51,2

% 
 

 

30 

 

 

 

35,7

% 
 

4,23 

Sumber : data primer diolah (2021) 

 Berdasarkan tabel penilaian responden terhadap keputusan pembelian 

konsumen, pertanyaan dengan nilai mean terendah adalah pertanyaan tentang 

kebutuhan terhadap produk tersebut (Y1) dengan rata-rata jawaban responden 

menunjukkan angka 4,12 yang berada pada skala setuju, artinya kebutuhan 

terhadap produk memberi pengaruh pada keputusan pembelian produk wardah. 
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Selanjutnya, pada pertanyaan kedua mengenai  pencarian informasi terhadap 

produk (Y2) nilai mean tertinggi dengan rata-rata jawaban menunjukkan angka 

4,29 berada pada skala setuju, artinya konsumen wardah melakukan pencarian 

informasi mengenai produk tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan 

pembelian. Pada pertanyaan ketiga mengenai evaluasi terhadap produk (Y3) 

dengan rata-rata jawaban responden menunjukkan angka 4,13 berada pada skala 

setuju, artinya pengguna kosmetik wardah telah melakukan evaluasi produk 

sebelum ataupun sesudah melakukan pembelian. Pertanyaan terakhir mengenai 

keputusan memilih produk (Y4) dengan rata-rata jawaban responden 

menunjukkan angka 4,23 dengan rata-rata jawaban responden menunjukkan 

angka 4,23 berada pada skala setuju, artinya pengguna kosmetik wardah sudah 

yakin sebelum memtuskan membeli produk tersebut. 

4.2.3 Uji instrumen penelitian 

A. Uji validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas 

dihitung dengan membandingkan nilai r hitung (correlated item-total correlations) 

dengan nilai r tabel jika r hitung > dari r tabel (pada taraf signifikan 5%) maka 

pernyataan tersebut dinyatakan valid 
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Tabel 4.8 

Uji validitas 

No Varibel  Item R-hitung R-tabel Keterangan 

1 Label Halal (X1) X1.1 0,716 0,215 Valid 

X1.2 0,753 0,215 Valid 

X1.3 0,811 0,215 Valid 

X1.4 0,762 0,215 Valid 

 

2 Harga  (X2) X2.1 0,837 0,215 Valid 

X2.2 0,783 0,215 Valid 

X2.3 0,860 0,215 Valid 

X2.4 0,862 0,215 Valid 

3 Kualitas produk (X3) X3.1 0,779 0,215 Valid 

X3.2 0,839 0,215 Valid 

X3.3 0,866 0,215 Valid 

X3.4 0,760 0,215 Valid 

 

4 Keputusan pembelian 

(Y) 

Y1.1 0,815 0,215 Valid 

Y1.2 0,810 0,215 Valid 

Y1.3 0,847 0,215 Valid 

Y1.4 0,861 0,215 Valid 

Sumber: hasil olah data SPSS 2021 

Dari tabel (4.9 menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki 

corrected-total corelation (r-hitung)>r-tabel pada taraf signifika 5% (α = 0,05) dan 

n: 84. Artinya seluruh item dalam penelitian ini dinyatakan valid karena lebih 

besar dari nilai r-tabel sebesar 0,195 maka seluruh item ini dalam pertanyaan ini 

dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya 

 



 
 

75 
 

B. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat hasil perhitungan nilai 

CroncbachAlpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

CroncbachAlpha > 0,50 yaitu bila penelitian ulang ddengan waktu dan variabel 

yang berbeda menghasilkan kesimpulan yang sama, tetapi sebaliknya bila alpha < 

0.50 maka dianggap kurang handal, artinya variabel variabel tersebut dilakukan 

penelitian ulang dengan waktu dan variabel yang berbeda akan menghasilkan 

kesimpulan yang berbeda. Adapaun hasil yang diolah oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

a. Hasil Uji Reliabilitas Label Halal (X1) 

Tabel 4.9 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.848 4 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas label halal (X1) di atas, memiliki nilai 

Cronbach’s Alpha yang lebih besar dari 0,60 yaitu 0,848. Berdasarkan ketentuan 

di atas maka indikator-indikator dalam penelitian ini dikatakan reliabel. 

b. Hasil Uji Reliabilitas Harga (X2) 

Tabel 4.10 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.753 4 

   Sumber : Output SPSS (2021) 
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Berdasarkan hasil uji relibilitas harga (X2) di atas, memeiliki nilai 

Cronbach’s Alpha yang lebih besar dari 0,60 yaitu 0,753. Berdasarkan ketentuan 

di atas maka indikator-indikator dalam penelitian ini dikatakan reliabel. 

c. Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Produk (X3) 

Tabel 4.11 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.853 4 

   Sumber : Output SPSS (2021) 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas kualitas produk (X3) di atas, memiliki 

nilai Cronbach’s Alpha yang lebih besar dari 0,60 yaitu 0,853. Berdasarkan 

ketentuan di atas maka indikator-indikator dalam penelitian ini dikatakan reliabel. 

d. Hasil Uji Reliabilitas Keputusan Pembelian (Y) 

Tabel 4.12 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.853 4 

    Sumber : Output SPSS (2021) 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas keputusan pembelian (Y) di atas, 

memiliki nilai Cronbach’s Alpha yang lebih besar dari 0,60 yaitu 0,853. 

Berdasarkan ketentuan di atas maka indikator-indikator dalam penelitian ini 

dikatakan reliabel. 
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4.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 4.13 

Hasil Perhitungan Regresi 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,912 1.953 
 

1,491 .140 

Label Halal .221 .096 .222 2.292 .025 

Harga .386 .120 .344 3.206 .002 

Kualitas Produk .219 .104 .252 2.118 .037 

Sumber : Output SPSS (2020) 

Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang diolah diatas, maka pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen di uraikan berdasarkan 

persamaan berikut : 

Y = 𝐛𝟎+ 𝐛𝟏𝐗𝟏 + 𝐛𝟐𝐗𝟐 + 𝐛𝟑𝐗𝟑+ e 

Y = 2,912 + 0,221𝐗𝟏 + 0,386𝐗𝟐 + 0,219𝐗𝟑+ e 

a.  𝐛𝟎 = menunjukkan angka 2,912 yang berarti jika semua variabel 

bebas yaitu label halal, harga, dan kualitas produk, konstan maka 

angka variabel terikat menunjukkan angka 2,912% sebagai nilai 

hasil variabel dependen sehingga dapat menentukan keputusan 

pembelian produk wardah kosmetik pada Citra Cosmetic 

Sungguminasa. 
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b. 0,221𝐗𝟏 = nilai 0,221 merupakan nilai yang menunjukkan bahwa 

label halal (X1) berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

produk wardah pada citra cosmetic  (Y), sehingga setiap 

penambahan 1% tanggapan responden tentang label halal (X1) 

maka akan mempengaruhi variabel (Y) yaitu keputusan pembelian 

dengan nilai menjadi 2,21%. 

c. 0,386𝐗𝟐 = nilai 0,386 merupakan nilai yang menunjukkan bahwa 

harga (X2) berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

produk wardah pada Citra cosmetic (Y), sehingga setiap 

penambahan 1% tanggapan responden tentang harga (X2) maka 

akan mempengaruhi variabel (Y) yaitu keputusan pembelian 

dengan nilai menjadi 3,86%. 

d. 0,219𝐗𝟑 = nilai 0,219 merupakan nilai yang menunjukkan bahwa 

kualitas produk (X3)berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian kosmetik wardah pada Citra cosmetic (Y), sehingga 

setiap penambahan 1% tanggapan responden tentang kualitas 

produk (X3) maka akan mempengaruhi variabel (Y) yaitu 

keputusan pembelian dengan nilai menjadi 2,19%. 
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4.2.5 Pengujian Hipotesis 

a. Uji Parsial (uji t) 

Uji parsial (uji t) merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas (X) secara parsial 

terhadap variabel terikat (Y). Berikut hasil uji t penelitian : 

Tabel 4.14 

Hasil Uji t 

Variabel T hitung T tabel Signifikan 

Label Halal(X1) 2,292 1,664 0,025 

Harga (X2) 3,206 1,664 0,002 

Kualitas produk  (X3) 2,118 1,664 0,037 

Sumber : data primer diolah (2021) 

Jika nilai t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima. Sedangkan Jika nilai t hitung 

< t tabel maka terdapat pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) 

atau hipotesis ditolak. Sama halnya jika dilihat dari nilai signifikannya < 0,05 

maka variabel dikatakan signifikan. 

Jika dilihat dari tabel diatas maka dapat diuraikan hasil berikut ini : 

1. t hitung label halal (X1) 2,292> t tabel 1,664 dengan nilai signifikan 

0,025 yang < 0,05 yang berarti  bahwa label halal(X1) berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa variabel label halal(X1) berpengaruh secara 

parsial terhadap variabel keputusan pembelian. 

2. t hitung harga(X2) 3,206 > t tabel 1,664 dengan nilai signifikan 

0,002 yang < 0,05 yang berarti  bahwa harga (X2) berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel harga(X2) berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel keputusan pembelian. 

3. t hitung kualitas produk (X3) 2,118 > t tabel 1,663 dengan nilai 

signifikan 0,037 yang < 0,05 yang berarti  bahwa kualitas 

produk(X3) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas produk 

(X3) berpengaruh secara parsial terhadap variabel keputusan 

pembelian. 

b. Uji Simultan (Uji f) 

Uji simultan f merupakan pengujian serentak variabel bebas berpengaruh 

secara bersama-sama atau tidaknya terhadap variabel terikat. Berikut hasil uji 

simultan penelitian : 

Tabel 4.15 

Hasil Uji f 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 186.239 3 62.080 20.107 .000b 

Residual 246.999 80 3.087 
  

Total 433.238 83 
   

       Sumber : Output SPSS (2021) 
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Berdasarkan tabel hasil uji simultan (uji f) diatas maka nilai F hitung 

sebesar 20,107 > F tabel 2,486 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 yang 

berarti bahwa berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil analisis dapat 

disimpulkan bahwa variabel bebas label halal (X1), harga (X2), kualitas produk 

(X3), berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian (Y). 

c. Koefisien Determinasi (𝐑𝟐) 

Tabel 4.16 

Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .656a .430 .408 1.757 

                     Sumber : Output SPSS (2021) 

Berdasarkan hasil koefisien determinasi diatas, nilai R menunjukkan angka 

0,656 yang menghampiri angka 1, maka koefisien determinasi (R square) sebesar 

0,656 x 0,656 = 0,430 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas label halal 

(X1), harga (X2), kualitas produk (X3), berpengaruh secara simultan terhadap 

keputusan pembelian pada Citra Cosmetic Sungguminasa (Y) sebesar 43,0%. Jika 

(100%-43,0%) menghasilkan angka 57,0% yang dapat diartikan bahwa terdapat 

57,0% pengaruh variabel lain diluar variabel yang tidak diteliti. 

4.3 Pembahasan  

Penelitian ini membahas tentang pengaruh Label halal (X1), harga  (X2), 

kualitas produk (X3), terhadap keputusan pembelian (Y) dalam hal ini pada 
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kosmetik Wardah di Citra Cosmetic Sunggumiana. Berdasarkan hasil analisis 

diatas maka yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah . 

4.3.1 Pengaruh Label Halal, Harga, dan Kualitas produk secara parsial 

terhadap Keputusan pembelian brand kosmetik wardah di Citra Cosmetic 

Sungguminasa 

Dari hasil analisis Uji t untuk ketiga variabel bebas atau independent (X) 

diperoleh nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel. Berdasarkan hasil tersebut, 

maka hasil koefisien regresi dari setiap variabel bebas secara terpisah (parsial) 

adalah terdapat variabel terikat atau dependent (Y) yaitu keputusan pembelian. 

Hal ini menunjukkan bahwa Keputusan pembelian brand kosmetik wardah di 

Citra Cosmetic sungguminasa secara signifikan dipengaruhi oleh variabel bebas 

independent (X) yaitu Label hala (X1), Harga (X2) dan Kualitas produk (X3). 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka rumusan masalah penelitian 

sebagaimana yang dirumuskan pada Bab I terdahulu sudah terjawab. 

Sesuai dengan hasil penelitin terlebih dahulu yang dilakukan oleh Lutfia 

Widyastuti tahun (2019) dengan judul “Pengaruh Label Halal, Harga dan Kualitas 

terhadap preferensi konsumen muslim dalam keputusan pembelian kosmetik 

wardah”, menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara 

parsial terhadap keputusan pembelian brand kosmetik wardah. 
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4.3.2 Pengaruh Label Halal, Harga, dan Kualitas produk secara simultan 

terhadap Keputusan pembelian brand kosmetik wardah di Citra Cosmetic 

Sungguminasa 

Kemudian dari hasil analisis statistic yang telah dilakukan terhadap 

variabel dalam penelitian, baik variabel bebas atau independent (X) maupun 

variabel terikat atau dependent (Y), diketahui Uji F, menunjukkan bahwa nilai F 

hitung sebesar 20.107, dimana nilai f hitung lebih besar dari F tabel yaitu 2.486. 

Hal ini dapat menggambarkan bahwa secara bersama-sama (simultan), variabel 

bebas yaitu Label Halal (X1), Harga (X2) dan Kualitas produk (X3) secara 

serentak mempunyai pengaruh terhadap Keputusan pembelian (Y) brand kosmetik 

Wardah di Citra Cosmetic Sungguminasa. Karena f hitung lebih besar dari f tabel 

menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan), variabel bebas mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, maka rumusan masalah 

penelitian sebagaiamana yang dirumuskan pada Bab I terdahulu, telah terjawab. 

Sesuai dengan hasil penelitin terlebih dahulu yang dilakukan oleh Novy 

Putri Anggreni (2017) hasil menunjukkan bahwa harga dan kualitas produk 

berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap keputusan pembelian. 

4.3.3 Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian  

Berdasarkan hasil uji regresi berganda diperoleh koefisien variabel harga 

(0,386). Sehingga dapat dilihat bahwa koefisien regresi terbesar dimiliki oleh 

variabel Harga. Sehingga variabel harga yang paling dominan dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian ini adalah : 

1. Label halal, Harga dan Kulitas produk memiliki pengaruh yang signifikan 

secara parsial terhadap keputusan pembelian brand kosmetik wardah di 

Citra Cosmetic Sunguminasa. 

2. Label halal, Harga dan Kualitas Produk memiliki pengaruh yang 

signifikan secara simultan terhadap keputusan pembelian brand kosmetik 

Wardah di Citra Cosmetic Sungguminasa. 

3. Harga merupakan variabel yang palin dominan karena memiliki nilai 

0,386 diantara variabel lainnya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran diuraikan sebagai berikut : 

1. Perusahaan sebaiknya tetap mencantumkan label halal pada semua produk 

kosmetik Wardah didalam kemasan produk maupun pada fisik produk 

kosmetik Wardah. 

2. Produk kosmetik Wardah diterima dengan baik oleh masyarakat indonesia 

terutama konsumen muslim di Indonesia, oleh sebab itu perusahaan harus 

tetap mempertahankan kualitas dan mutu produk. 



 
 

85 
 

3. Perusahaan terus memantau harga produk pada pasar agar harga yang 

diputuskan pada produk kosmetik Wardah tepat tidak terlalu mahal dan 

tidak terlalu murah sesuai dengan kualitas yang ditawarkan. 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

Saudari yang terhormat 

 Saya mahasiswa jurusan Manajemen STIE NOBEL Indonesia. Saat ini 

sedang melakukan penelitian tentang Pengaruh Label Halal Harga dan Kualitas 

Produk terhadap Keputusan Pembelian Brand Kosmetik Wardah di Makassar. 

Untuk itu, saudari sebagai pengguna atau pengunjung Wardah Kosmetik, saya 

meminta bantuan dalam mengisi kuesioner agar saya dapat menyelesaikan 

penelitian ini. Atas ketersediaan dan waktunya saya mengucapkan terima kasih. 

Bagian I 

Pernyataan pada bagian I merupakan pernyataan yang berhubungan dengan 

identitas responden. Berilah tanda silang (X) pada salah kolom yang tersedia dari 

setiap pernyataan. 

1. Profil Responden 

a. Nama  :  

b. Alamat  : 

c. Usia  : 

d. Pekerjaan : 
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Bagian II 

Berilah tanda centang () pada jawaban yang Anda anggap paling mewakili diri 

anda pada kolom yang telah disediakan. Anda diminta untuk memberikan opini 

atas pernyataan-pernyataan di bawah ini. 

Pertunjuk pengisian kuesioner ada 5 alternatif jawaban : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

N = Netral 

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

A. Label Halal (X1) 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1 Saya selalu memperhatikan ada tidaknya 

gambar halal pada kemasan sebelum 

melakukan pembelian produk kosmetik 

Wardah 

     

2 Adanya tulisan “Halal” yang terdapat pada 

produk maupun kemasan membantu saya 

mengidentifikasi produk sebelum melakukan 
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pembelian kosmetik Wardah 

3 Saya mengetahui adanya gabungan gambar 

dan tulisan  “Label Halal” resmi dari MUI 

sehingga dapat mempertimbangkan memilih 

produk kosmetik Wardah sebelum 

melakukan pembelian 

     

4 Saya mengetahui dengan jelas letak “Label 

Halal” pada kemasan produk kosmetik 

Wardah sehingga mempermudah dalam 

memberi informasi dan keyakinan akan mutu 

produk 

     

 

B. Harga (X2) 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1 Apakah harga kosmetik Wardah dapat 

dijangkau oleh semua konsumen 

     

2 Apakah harga wardah lebih terjangaku 

dibandingkan dengan brand kosmetik lainnya 

     

3 Apakah harga kosmetik Wardah  sesuai 

dengan manfaat yang saya rasakan 

     

4 Apakah harga kosmetik Wardah sesuai 

dengan kualitas yang ada 
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C. Kualitas Produk (X3) 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1 Kualitas produk kosmetik wardah memiliki 

kesesuaian dengan yang ditawarkan melalui 

iklan 

     

2 Produk kosmetik wardah memiliki daya 

tahan dalam jangka waktu yang cukup lama 

     

3 Kosmetik wardah tidak menimbulkan 

masalah pada kulit saya 

     

4 Saya memilih kosmetik Wardah karena 

mempunyai kualitas yang dapat dipercaya 

     

 

D. Keputusan Pembelian (Y) 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1 Saya membeli produk kosmetik di Citra 

Cosmetic Sungguminasa berdasarkan 

kebutuhan  

     

2 Saya mencari infomasi terlebih dahulu 

sebelum membeli produk kosmetik di 

Citra Cosmetic Sungguminasa 
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3 Saya telah mengevaluasi produk 

kosmetik Wardah sebelum/sesudah 

membelinya  

     

4 Saya sudah yakin sebelum memutuskan 

membeli produk kosmetik  di Citra 

Cosmetic Sungguminasa 

     

 

LAMPIRAN 2 
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