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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat dewasa ini 

menyebabkan perusahaan harus menghadapi persaingan yang ketat, tidak 

hanya sekedar menjual produk dengan harga yang murah dan menempatkan 

produk yang mudah dijangkau konsumen, hal ini juga banyak 

bermunculannya merek-merek baru untuk sebuah produk. 

Keberadaan suatu perusahaan adalah untuk memuaskan para 

konsumen dan memelihara kepuasan mereka agar mereka  selalu mengulangi 

membeli produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan dan merasa bangga 

untuk menggunakan atau mengonsumsi produk dan jasa yang dihasilkan 

perusahaan. 

Salah satu kepuasan dan kebanggaan konsumen adalah menggunakan 

barang berkualitas dan terkenal. Karena terdapat kepuasan tersendiri saat 

menggunakan merek/brand ternama, salah satunya yaitu tercantumnya logo 

perusahaan pada barang tersebut. kepuasaan konsumen akan mempengaruhi 

kepercayaan konsumen dalam hubungan pertukaran perusahaan.
1
 

Logo merupakan identitas suatu perusahaan yang dipergunakan untuk 

menggambarkan citra dan karakter suatu lembaga atau perusahaan maupun 

organisasi.
2
 Diaplikasikan dalam berbagai sarana fasilitas dan kegiatan 

perusahaan sebagai bentuk komunikasi visual. Logo dapat juga disebut dengan 

                                                           
1
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simbol, tanda gambar, merek dagang (trademark) yang berfungsi sebagai 

lambang identitas diri dari suatu badan usaha dan tanda pengenal yang 

merupakan ciri khas perusahaan. Dan banyak perusahaan industri yang 

mengenalkan produknya untuk menjadi pilihan konsumen dengan mengenal 

brandnya melalui logo agar mudah di ingat. 

Banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang industri kebutuhan 

rumah tangga menunjukkan bahwa industri tersebut memiliki tingkat 

persaingan yang cukup ketat. Unilever merupakan salah satu industri 

kebutuhan rumah tangga yang mampu bersaing dengan industri lain yang ada 

di indonesia dan sudah memiliki logo/brand ternama. 

Perusahaan Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu 

perusahaan terdepan untuk produk Home and Personal Care serta Foods & Ice 

Cream di Indonesia. Rangkaian Produk Unilever Indonesia mencangkup 

brand-brand ternama yang disukai di dunia seperti Pepsodent, ponds, Lux, 

Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, 

Walls, Blue Band, Royco, Bango, dan lain-lain.
3
 

Tujuan perusahaan unilever adalah bekerja untuk menciptakan masa 

depan yang lebih baik setiap hari, membuat pelanggan merasa nyaman, 

berpenampilan baik dan lebih menikmati kehidupan melalui brand dan jasa 

yang memberikan manfaat untuk mereka maupun orang lain, menginspirasi 

masyarakat untuk melakukan tindakan kecil setiap harinya dan senantiasa 

mengembangkan cara baru dalam mengurangi dampak lingkungan. Misi 

korporasi Unilever adalah untuk meningkatkan vitalitas hidup.
4
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Namun terdapat produk unilever yang belum mempunyai label halal 

khususnya pada produk kosmetiknya. Salah satu produk kosmetiknya  adalah 

produk kosmetik ponds. 

Manusia memiliki banyak kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan 

hidupnya. Keadaan dan kodrat manusia menjadikan setiap individu memiliki 

kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan anak-anak berbeda dengan kebutuhan 

orang tua, kebutuhan wanita berbeda dengan kebutuhan pria.Bagi wanita 

khususnya penampilan sangat penting, karena wanita selalu ingin tampil 

cantik didepan orang lain. 

Kebutuhan wanita untuk tampil cantik tidak bisa terlepas dari 

kosmetik. Kosmetik ponds merupakan salah satu produk unilever dari 

berbagai jenis produk yang diproduksi telah mendapat image yang begitu 

populer di pasaran dengan harga terjangkau oleh kalangan masyarakat.  

Hal ini tentu menarik konsumen untuk mengkonsumsi kosmetik ponds  

yang sudah lama dikenal serta harga yang ekonomi dan memiliki kualitas yang 

bagus untuk perawatan kulit. Akan tetapi, Indonesia yang dikenal memiliki 

penduduk muslim terbanyak seharusnya memperhatikan setiap penggunaan 

kosmetik yang baik untuk dikonsumsi dan  memiliki label halal atau sertifikat 

MUI. 

Ponds merupakan salah satu produk unilever yang belum memiliki 

sertifikat MUI. Namun, tidak sedikit mereka yang mengkonsumsi kosmetik 

ponds sebagai bahan kecantikan, padahal konsep halal dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia telah banyak dikenal dan diterapkan khususnya umat 
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Islam. Halal diperuntukkan bagi segala sesuatu yang baik dan bersih yang 

dimakan atau dikonsumsi oleh manusia menurut syari’at Islam. Lawan halal 

adalah haram yang berarti “tidak dibenarkan atau dilarang” menurut syari’at 

islam. Allah telah menegaskan didalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 3: 

              

Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi” 

(QS. 5:3) 

 

Dalam ayat diatas, “memakan” tidak hanya bermakna memakan lewat 

mulut, tapi memakan tersebut juga berarti mengkonsumsi dalam artian 

menggunakan olahan babi untuk berbagai keperluan termasuk kosmetik.Halal 

atau tidak merupakan suatu keamanan pangan yang sangat mendasar bagi 

umat islam.
5
 

 Dalam islam, perilaku konsumen harus mencerminkan hubungan 

dirinya dengan Allah Swt dan lebih memilih jalan yang dibatasi Allah dengan 

tidak memilih barang haram, tidak kikir, dan tidak tamak supaya hidupnya 

selamat baik di dunia maupun diakhirat.
6
 

Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginanya, manusia harus 

membeli, kemudian menggunakan, memakai dan mengonsumsi berbagai 

kebutuhan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan yang paling 

dasar sampai dengan kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya.
7
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Keputusan pembelian konsumen khususnya di Giant MTC Panam 

memberikan pemahaman pada konsumen yang akan membeli produk-produk 

yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut baik atau buruk dalam 

pengambilan keputusan untuk membeli. Salah satunya logo perusahaan 

terkenal cenderung dijadikan konsumen sebagai acuan sebelum melakukan 

pembelian. Konsumen beranggapan bahwa logo/brand yang memiliki citra 

yang baik dan terkenal di pasaran lebih aman dibandingkan dengan merek 

yang tidak begitu populer di pasaran. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi 

penulis dan wawancara kepada konsumen dengan beberapa pertanyaan salah 

satunya: mengapa saudara membeli ponds karena mereknya terkenal bukan 

memperhatikan kandungan halal atau tidaknya. Dan asumsi kebanyakan 

konsumen mengatakan karena sudah cocok dengan produk ponds dan produk 

ponds sudah banyak yang memakai jadi menurut saya aman untuk dipakai.
8
 

Keputusan konsumen dalam pembelian sangat beragam, konsumen 

berasal dari beberapa segmen sehingga apa yang diinginkan dan dibutuhkan 

juga berbeda. Akibatnya membangun citra perusahaan yang positif  bagi 

unilever sangat penting khususnya untuk produk kosmetik ponds yang ada di 

Giant MTC panam. Dari keterangan diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: PENGARUH LOGO UNILEVER 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MENURUT EKONOMI 

ISLAM  (Studi kasus pada konsumen produk kosmetik pond’s di Giant 

MTC Panam). 
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dibicarakan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian pada Pengaruh 

Logo Unilever Terhadap Keputusan Pembelian Menurut Ekonomi Islam 

(Studi kasus pada konsumen produk kosmetik pond’s di Giant MTC Panam). 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh logo unilever terhadap keputusan pembelian 

pada produk kosmetik ponds di Giant MTC Panam? 

2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhahap logo unilever dan keputusan 

pembelian pada produk kosmetik ponds di Giant MTC Panam? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh logo unilever terhadap keputusan 

pembelian pada produk kosmetik ponds di Giant MTC Panam 

b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhahap logo unilever dan 

keputusan pembelian pada produk kosmetik ponds di Giant MTC 

Panam. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Syarat bagi penulis untuk mengajukan judul skripsi program strata satu 

(S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum jurusan Ekonomi Islam. 
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b. Menambah pengalaman dan pengetahuan penulis khusus tentang 

penulisan skripsi yang baik sekaligus melatih penulis agar dapat 

menetapkan suatu permasalahan serta mencari alternatif 

pemecahannya. 

 

E. Metode Penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan di Giant 

Metropolitan City (MTC) Jalan H.R. Soebrantas, Panam Pekanbaru. Giant 

MTC ini merupakan pusat perbelanjaan bagi masyarakat. Salah satunya 

mereka menjual produk kosmetik  Ponds yang terdapat di dalam Giant 

tersebut. Alasan peneliti meneliti karena Ponds yang terletak didalam 

Giant MTC merupakan salah satu penyedia keperluan berbagai macam 

kosmetik. Lokasi yang strategis karena terletak dekat dengan keramaian, 

pelayanan yang ramah, nilai praktis dan suasana outlet yang nyaman 

memungkinkan konsumen dengan proses pengambilan keputusan luas 

dengan tingkat keterlibatan tinggi untuk menjadi responden dalam 

penelitian ini. Disinilah peneliti akan meneliti para pembeli produk 

kosmetik Ponds. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian. 

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah konsumen kosmetik ponds 

giant mtc panam. 

b. Objek penelitian adalah apa yang hendak diselidiki di dalam kegiatan 

penelitian. Sebagai objek dari penelitian ini adalah pengaruh logo 
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unilever terhadap keputusan pembelian pada produk kosmetik giant 

mtc panam menurut perspektif ekonomi islam. 

3. Sumber dan Jenis Data 

a. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.
9
 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah HRD Giant dan 

konsumen ponds di giant mtc panam. 

b. Jenis Data 

1) Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukan secara langsung dari tempat penelitian.
10

 Dalam 

penelitian ini data primer bersumber dari konsumen kosmetik 

ponds giant mtc panam. 

2) Data sekunder  yaitu data yang diperoleh dalam bentuk data yang 

sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, biasanya 

sudah dalam bentuk publikasi.
11

 data sekunder penelitian ini 

diperoleh dari HRD Giant. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang 

pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan prosedur 

pengumpulan data sebagai berikut: 

 

                                                           
9
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a. Observasi 

Pengamatan (observasi), yaitu cara pengumpulan data dengan 

terjun kelapangan terhadap objek yang akan diteliti (populasi). 

Menurut hasil pengamatan penulis keputusan pembelian produk ponds 

banyak dilakukan konsumen karena produk tersebut produk yang 

banyak dipakai konsumen lain dan salah satu merek terkenal di 

indonesia dan tidak memperhatikan label halal pada kemasan ponds. 

b. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah metode pengumpulan data 

dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan koresponden.
12

 

c. kuisioner 

Kuisioner merupakan cara pengumpulan data dengan 

menggunakan daftar pertanyaan (angket).
13

 

5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi berasal dari bahasa Inggris population, yang berarti 

jumlah penduduk. Populasi dalam penelitian merupakan keseluruhan 

dari obyek yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, gejala, nilai, 

peristiwa, dan sebagainya, sehingga obyek-obyek ini dapat menjadi 

sumber data penelitian.
14
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 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (yogyakarta: PT. Pusaka Pelajar. 2001)  h. 125 
13
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Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah HRD giant 

dan para pembeli yang mengkonsumsi produk kosmetik ponds yang 

melakukan pembelian di outlet ponds Giant Panam yang jumlahnya 

tidak diketahui secara pasti. 

b. Sampel 

Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan 

yang dianggap dapat menggambarkan populasinya.
15

 Proses pemilihan 

sampel dari populasi dengan tujuan mendapatkan kesimpulan umum 

mengenai populasi berdasarkan hasil penelitian terhadap sampel yang 

dipilih.  

Mengingat tidak pastinya jumlah konsumen ponds di giant 

yang akan diteliti maka penulis mengambil jumlah konsumen yang 

dijumpai oleh penulis sebanyak 80 orang, dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. purposive sampling adalah pengambilan sampel 

secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan
16

.  

Dalam penelitian ini penilaian responden ditentukan 

berdasarkan kreteria tertentu, kreteria yang digunakan sebagai berikut:  

1) Konsumen berjenis kelamin perempuan  

2) Konsumen menggunakan produk kosmetik ponds 

3) Konsumen melakukan pembelian produk ponds di outlet ponds 

Giant Panam. 

4) Konsumen mempunyai pengetahuan tentang perawatan kecantikan. 

                                                           
15

Sugiarto, dkk. Prilaku Konsumen (Teori dan Penerapannya Dalam Pemasaran), 

(Bogor: Ghalia Indonesi, 2001). h. 38. 
16
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6. Skala pengukuran Variabel 

Mengukur tanggapan responden dalam penelitian ini menggunaka 

skala Likert.  Dengan skala likert maka variabel yang diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik 

tolak menyusun butir-butir instrument yang berupa pertanyaan yang perlu 

dijawab oleh responden. Setiap jawaban dihubungkan dengan pernyataan 

atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata.  

Jawaban dari setiap butir instrumen yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradasi yang sangat positif sampai sangat negatif. Dalam 

penelitian ini digunakan pilihan respon skala lima dengan jawaban 

pernyataan yang bersifat positif skor jawaban adalah:
17

 

a) SS (Sangat Setuju)   = skor 5 

b) S (Setuju)   = skor 4 

c) N (Netral)   = skor 3 

d) TS (Tidak Setuju)  = skor 2 

e) STS (Sangat Tidak Setuju) = skor 1 

7. Metode Analisa Data 

a. Uji instrumen penelitian 

1) Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa tepat 

instrumen atau kuisioner yang disusun mampu mengambarkan 

yang sebenarnya dari variabel penelitian. Sebuah instrumen 
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Widoyoko, Eko Putro. Teknik Penyusunan Instrument Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2012). h. 109.  
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dikatakan valid apabila nilai koefisien r hitung ≥ r table. Adapun 

rumus yang dipakai yaitu korelasi pearson produk moment; 

   
∑  

√∑  ∑    

 

Keterangan : 

r = koefisien korelasi 

x = deviasi rata-rata variabel X 

   =  ̅ - x 

y = deviasi rata-rata variabel Y 

   =  ̅ - y 

2) Uji Reliabilitas 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Uji reliabilitas adalah 

untuk menguji keandalan data dengan menggunakan rumus Alfa 

Cronbach. Batasan nilai dalam uji adalah 0,6. Jika nilai reliabilitas 

kurang dari 0,6 maka nilainya kurang baik. Nilai reliabilitas dalam 

uji ini dapat dilihat pada kolom Reliability Statistics (Cronbach’s 

Alpha) yang diolahdengan progran SPSS. 

3) Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data digunakan untuk menguji apakah 

data continiue berdistribusi normal sehingga analisis dengan 

validitas, realibilitas, uji t, korelasi, regresi dapat dilaksanakan.
18

 

Pengujian menggunakan rumus kolmogrov smirnov dalam spss. 
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 Husain Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, Pengantar statistika, (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2008) h. 109 
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b. Analisi Data Penelitian 

1) Analisa regresi linear sederhana 

Analisa ini digunakan untuk menguji signifikan atau 

tidaknya hubungan dua variabel melalui koefisien regresinya.
19

 

Dimana variabel independen (X) adalah pengaruh logo 

unilever, sedangkan variabel dependen (Y) adalah keputusan 

konsumen dalam membeli. 

       

Keterangan: 

Y = keputusan pembelian 

a = konstan 

b = koefisien arah regresi linear 

X = pengaruh label 

2) Uji t 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen (Y) dengan α = 0,05 atau 5%. Jika t hitung  >  t table. Maka 

terdapat hubungan yang signifiksn dari variabel independen 

terhadap variabel Dependen, jika         <        maka tidak 

terdapat hubungan yang signifikan darin variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

 

                                                           
19

 Iqbal hasan, Op. cit h.103 
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3) Koefisien Korelasi Sederhana 

Uji korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara dua variabel. Dalam pengolahan data ini penulis 

menggunakan SPSS 17.00 

 

F. Model Penelitian 

Model penelitian dapat diterangkan bahwa logo perusahaan pada 

kosmetik ponds berdampak pada keputusan pembelian konsumen, dengan kata 

lain jika semakin terkenal logo unilever akan dapat berpengaruh pada 

keputusan pembelian konsumen, dan akan berdampak baik pada perusahaan 

tersebut, sebaliknya jika logo unilever tidak terkenal akan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian konsumennya. Model penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Gambar. I.1 

Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

Gambar: Model  penelitian 

Sumber: Diolah peneliti sendiri 

 

G. Hipotesis  

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

hipotesis pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

Ha :  Diduga ada pengaruh yang positif  antara logo unilever terhadap 

keputusan pembelian pada produk kosmetik ponds di Giant Mtc 

Panam. 

Logo Unilever 
Variabel X 

Keputusan Pembelian 
Variabel Y 
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H. Variabel 

Devinisi variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikan kegiatan untuk 

mengukur variabel tersebut.
20

 Menjawab permasalahan-permasalahan pada 

penelitian ini perlu penulis sajikan operasionalisasi variabel sebagai berikut: 

Tabel.I.1 

Definisi Operasional Variabel 

 

Variabel 

penelitian 
Sub variabel Indikator 

 

Logo (X) 

 

Brand awarness 

a. Consumption 
b. Purchase 

c. Recognition 
d. Recall 

(East,1997) 

 

Keputusan 

pembelian 

(Y) 

1. Pengenalan masalah 

 

2. Pencarian informasi 

 

 

 

 

3. Evaluasi alternatif 

 

4. Keputusan 

pembelian 

 

 

5. Perilaku pasca 

pembelian 

a. Pengenalan kebutuhan 

 

a. Sumber pribadi 

b. Sumber komersial 

c. Sumber umum 

d. Sumber pengalaman 

 

a. Sikap 

b. keyakinan 

 

a. Memilih produk 

b. Memilih merek 

c. Tempat pembelian 

 

a. Merasa puas 

b. Peluang membeli kembali 

c. Memberi tahu tentang 

produk kepada orang lain 
(Philip Kotler, ) 
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 Moh. Nazir, Metode penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013). h. 126 
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I. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis, 

metode penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II : TINJAUAN UMUM 

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang sejarah singkat 

Giant Mtc Panam, Visi dan Misi Giant Mtc Panam dan Struktur 

Giant Mtc Panam. 

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA 

    Bab ini berisikan teori tentang pengertian logo, bentuk-bentuk 

logo, keputusan pembelian, faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian, tahap pengambilan keputusan pembelian, 

dan keputusan pembelian dalam islam. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menceritakan tentang hasil analisis data dan pembahasan 

hasil penelitian.  

BAB V :   PENUTUP 

   Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

 


