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ABSTRAK 

 

 

Muryati Sumartin (2020) : Pengaruh Persepsi Label Halal Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen di Toko Amanah 

Cosmetik Pekanbaru Menurut Ekonomi Syari’ah 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya konsumen muslimah yang 

membeli produk kosmetik tanpa menjadikan aspek kehalalan sebagai salah satu 

pertimbangan dalam melakukan keputusan pembelian produk kosmetik, salah 

satunya yaitu konsumen muslimah di toko Amanah Cosmetik Pekanbaru. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah persepsi label halal 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen di toko Amanah Cosmetik Pekanbaru dan bagaimana tinjauan ekonomi 

syari’ah terhadap pencantuman label halal dalam mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen di toko Amanah Cosmetik Pekanbaru.  

Penelitian ini dilakukan di toko Amanah Cosmetik Pekanbaru yang 

berlokasi di Jalan Manyar Sakti Panam, Kota Pekanbaru. Populasi dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 280 orang kosumen dan 74 orang konsumen 

sebagai sampel yang diambil berdasarkan rumus slovin, teknik pengambilan 

sampelnya yaitu dengan menggunakan metode non probability sampling melalui 

cara accidental sampling. Penelitian dilakukam menggunakan metode kuantitatif 

dengan tekhnik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, angket/kuesioner, 

dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik. Analisis regresi linier 

sederhana, pengujian hipotesis melalui uji parsial (uji-t), uji koefisien determinasi 

(R
2
) dan korelasi (r). Data diolah dengan menggunakan software SPSS versi 16.0.  

Hasil penelitian diperoleh persamaan regresi Y = 12,516 + 0,549X berarti 

bahwa terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara variabel persepsi 

label halal (X) terhadap variabel keputusan pembelian konsumen (Y) yang  

dibuktikan melalui uji t dangan hasil thitung sebesar 3,607 > ttabel 1,993 dengan nilai 

signifikasi sebesar 0,000 < 0,05. Nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,153 

atau sama dengan 15,3%. Yang berarti bahwa variabel persepsi label halal (X) 

dapat mempengaruhi variabel keputusan pembelian konsumen (Y) sebesar 15,3% 

sedangkan sisanya yaitu 84,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini. Nilai R sebesar 0,391 menunjukkan bahwa 

korelasi antara persepsi label halal dengan keputusan pembelian konsumen 

memiliki hubungan yang rendah.  

Tinjauan Ekonomi Syari’ah Terhadap Pencantuman Label Halal Dalam 

Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen Amanah Cosmetik Pekanbaru 

terdapat beberapa prisnsip-prinsip dasar konsumsi seorang muslim diantaranya 

yaitu prinsip syari’ah yang terdiri dari prinsip akidah, prinsip ilmu, dan prinsip 

amaliah, kemudian prinsip kuantitas dan prinsip prioritas. 

 

Kata kunci: Persepsi Label Halal, Keputusan Pembelian Konsumen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat industri kosmetik 

nasional tumbuh 7,36% pada kuartal I-2018, meningkat dibandingkan pada 

2017 yang tumbuh 6,35%. Seiring dengan itu, jumlah pemain (perusahaan) 

kosmetik di Indonesia juga bertambah sebanyak 153 perusahaan pada 2017 

sehingga total saat ini mencapai lebih dari 760 perusahaan.
1
 Artinya, 

persaingan yang semakin ketat pada industri kosmetik saat ini mengharuskan 

perusahaan untuk meningkatkan keunggulan produk agar dapat bersaing. 

Pendorong pertumbuhan pasar industri kosmetik terutama karena adanya 

pergeseran tren kecantikan yang memunculkan berbagai jenis produk 

kosmetik bagi konsumen. 

Di zaman modern sekarang ini, usaha dibidang produksi telah 

mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Peningkatan produksi itu selain memberikan 

kemudahan bagi masyarakat untuk mengkonsumsinya, ternyata juga 

menimbulkan kekhawatiran baru terkait kualitas produk jika ditinjau dari 

aspek kehalalannya. 

Gejala–gejala yang diaamati dijelaskan dengan logika. Misalnya 

mengapa konsumen toko Amanah Cosmetik Pekanbaru yang mayoritas 

beragama Islam masih saja ada yang menggunaka produk kosmetik yang tidak 
                                                             

1
http://duniaindustri.com/jumlah-pemain-bertambah-industri-kosmetik-tumbuh-736/, 

(Diakses pada tanggal 02-10-2019, pukul 20.18 WIB) 

http://duniaindustri.com/jumlah-pemain-bertambah-industri-kosmetik-tumbuh-736/
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berlabel halal, padahal sebagai muslim kita harusnya sangat sensitif terhadap 

hal  itu. Kaum muslim dalam menentukan sesuatu harus didasarkan pada 

aturan-aturan Islam yang telah ditentukan. Banyak hal mengenai ajaran 

syariah, salah satunya adalah dalam hal mengkonsumsi suatu produk. 

Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika, 

dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status 

kehalalan suatu produk kepada konsumen, sehingga dapat menentramkan 

batin konsumen muslim. Namun ketidak tahuan seringkali membuat 

minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna 

memperoleh sertifikat halal.
2
 Produk kosmetik yang beredar dipasaran 

nyatanya masih banyak yang belum mencantumkan label halal pada kemasan 

produknya. Artinya masih banyak produk-produk kosmetik yang beredar 

dimasyarakat belum memiliki sertifikat halal. 

Konsep halal dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah banyak 

dikenal dan diterapkan khususnya umat Islam. Halal diperuntukkan bagi 

segala sesuatu yang baik dan bersih dimakan atau dikonsumsi oleh manusia 

sesuai menurut syariat Islam. Lawan halal adalah haram yang berarti “tidak 

dibenarkan atau dilarang” menurut syariat Islam. Allah telah menegaskan 

dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 3 : 

َهذ ۡ ُكُنُۡۡحشِّ  ٍ زَخُۡٱَعلَ  ٍ َو مُۡٱوَۡۡل  ُنۡۡلذَّ ِخٌِضٌشِۡٱَولَح  ِشۡۡل   ٍ ۡلَِغ ِۡٱَوَهبٓۡأُِهلَّ َخٌِقَخُۡٱوَۡۡۦثِهِّۡۡللَّ  ٌ ُو  ل 

قُىَرحُۡٱوَۡۡ َوى  ٌَخُۡٱوَۡۡل  ُوزََشدِّ جُعُۡٱَوَهبٓۡأََكَلۡۡلٌَِّطٍَحخُۡٱوَۡۡل  ۡۡلسَّ زُن   ٍ َۡهبَۡركَّ  إَِّلَّ

                                                             

2
 Burhanuddin S., S.HI., M.Hum., Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & 

Sertifikasi Halal, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011), h.12 
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Artinya:  Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, 

(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang 

tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam 

binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya 

Dalam ayat di atas, kata “memakan” tidak hanya bermakna memakan 

lewat mulut, tetapi memakan tersebut juga berarti mengkonsumsi dalam artian 

menggunakan olahan babi dalam berbagai keperluan termasuk kosmetik. Halal 

atau tidak merupakan suatu keamanan pangan yang sangat mendasar bagi 

umat Islam.
3
 

Pencantuman label halal pada dasarnya tidak wajib, namun jika produk 

yang masuk kedalam wilayah Indonesia yang mayoritas muslim maka wajib 

mencantumkan label halal dan bertanggung jawab atas kehalalan produknya, 

agar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang atau jasa dapat terlindungi secara layak dan 

memadai. Adanya aturan ini para pemasar harus mempertimbangkan aspek 

kehalalan suatu produk, agar komunitas muslim dapat memberikan 

kepercayaan kepada produk tersebut. Seperti halnya dengan kosmetik, yang 

mana kosmetik merupakan salah satu kebutuhan bagi wanita yang digunakan 

sehari-hari agar terlihat menarik. Kosmetik halal menjadi jawaban bagi para 

muslimah untuk tampil cantik dengan menggunakan bahan yang halal dan 

sesuai dengan syariat. Sebagai seorang muslim sudah sepatutnya untuk 

memperhatikan label halal yang terdapat pada produk yang akan dikonsumsi.
4
 

                                                             

3
 Helsy Zella Rafita, Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Kosmetik, (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 

Raden Intan Lampung: 2017), h.24 
4
 Lilik Andriani, Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Kosmetik Wardah di Bandar Lampung, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Lampung : Bandar Lampung, 2017), h.6 
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Persepsi konsumen berkaitan dengan kesadarannya yang subjektif 

mengenai realitas, sehingga apa yang dilakukan seorang konsumen merupakan 

reaksi terhadap persepsi subjektifnya, bukan berdasarkan realitas yang 

objektif. Aspek subjektivitas inilah yang sebenarnya menjadi pemicu hadirnya 

persepsi manusia yang berbeda-beda. Dalam kehidupan sehari-hari kita akan 

melihat reaksi setiap orang akan berbeda sekalipun stimuli yang dihadapi 

adalah sama baik bentuknya, tempatnya dan waktunya.
5
 

Begitu pula dengan persepsi konsumen terhadap label halal pada 

produk kosmetik yang berbeda-beda. Adakalanya hal ini mengabaikan aspek 

manfaat sesuai kebutuhan Islam dan menggantinya dengan aspek kesenangan. 

Label halal pada produk kosmetik merupakan hal yang terpenting selain 

kualitas dan harga untuk bahan pertimbangan sebelum memutuskan untuk 

membeli dan mengkonsumsi produk kosmetik tersebut. Akan tetapi, terkadang 

konsumen tidak memperhatikan tentang ada atau tidaknya label halal pada 

suatu produk kosmetik, dan hanya mempertimbangkan kualitas atas 

rekomendasi pihak luar saja.
6
 

Konsumen muslim akan dihadapkan pada dua pilihan, produk- produk 

halal dan produk yang tidak memiliki label halal sehingga diragukan kehalalan 

produk tersebut, maka dari itu keputusan untuk membeli produk-produk yang 

berlabel halal atau tidak akan ada sepenuhnya di tangan konsumen itu sendiri. 

Keputusan pembelian merupakan kegiatan melakukan penilaian dan 

menjatuhkan pilihan terhadap suatu barang. Proses pengambilan keputusan 

                                                             

5
 Muhammad Muflih, M.A, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam, 

(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), h.91 
6
 Wawancara dengan konsumen Amanah Cosmetik Pekanbaru. 
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yang terkadang membingungkan dan rumit biasanya membuat seseorang 

memerlukan tahap-tahap yang baik atau benar dalam pengambilan keputusan. 

Tahap tersebut bisa meliputi identifikasi masalah utama, menyusun alternatif 

yang akan dipilih dan akhirnya sampai pada pengambilan keputusan yang 

terbaik bagi si pengambil keputusan.
7
 Konsumen akan menentukan pilihan 

untuk membeli suatu produk tergantung pada tingkat kemaslahatan yang 

diberikan oleh produk tersebut. Untuk menentukan kemaslahatan maksimum 

dapat dilihat dari dua aspek, yaitu tingkat kehalalan dan sekaligus 

kemanfaatannya (utility).
8
 Sebagai konsumen muslim, persepsi terhadap ada 

atau tidaknya  label halal pada suatu produk sedikit banyaknya pasti akan 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, dan sedikit banyaknya juga 

akan mengurangi keraguan konsumen akan kehalalan produk yang dibeli 

tersebut. Karena bagi umat Islam, mengkonsumsi yang halal dan baik (thayib) 

merupakan manivestasi dari ketakwaan kepada Allah.
9
 

Pencantuman label halal produk dilakukan untuk memberikan 

perlindungan pada konsumen muslim, dikarenakan banyaknya permasalahan 

labelisasi halal pada produk-produk yang mengandung bahan-bahan yang 

haram untuk dikonsumsi. Adanya label halal yang tercantum pada kemasan 

produk, maka secara langsung akan memberikan pengaruh bagi konsumen 

khususnya masyarakat muslim untuk mengunaka produk tersebut. Munculnya 

rasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi produk tersebut maka akan 

                                                             

7
 Philip Kotler & Gery Amstrong, Dasar-dasar Pemasaran. Jilid 1. Alih Bahasa 

Alexander Sindoro dan Benyamin Molan, (Jakarta: Penerbit Prehalindo, 2002), h. 76.  
8
 Burhanuddin S., S.HI., M.Hum., Loc. Cit. 

9
 Ibid., h.19 
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meningkatkan kepercayaan serta minat belinya dalam keputusan pembelian. 

Dengan demikian informasi jaminan label halal sangat berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen.
10

 

Toko Amanah Cosmetik Pekanbaru merupakan salah satu toko 

kosmetik yang menjual berbagai jenis kosmetik yang banyak diminati oleh 

konsumen dari berbagai kalangan, baik kalangan atas, menengah maupun 

bawah yang memiliki tipe atau cara berkosmetik yang berbeda-beda. Produk-

produk kosmetik yang dijual di toko ini tidak hanya  produk lokal melainkan 

ada produk luar Negeri, dan tentu tidak semua produk yang terdapat label 

halal pada kemasannya.
11

 

Penggunaan kosmetik tentu identik dengan kaum hawa di semua 

kalangan dan semua usia terutama kalangan remaja. Akan tetapi, sejauh 

manakah persepsi label halal pada kemasan produk kosmetik mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen. Pertanyaan inilah yang menjadi landasan 

peneliti untuk melakukan penelitian tentang pengaruh label halal terhadap 

keputusan pembelian. Yang mana konsumen semakin hari semakin kritis 

untuk memilih suatu produk kosmetik yang akan digunakannya. Diantara 

konsumen-konsumen toko Amanah Cosmetik Pekanbaru, konsumen yang 

beragama Islam dapat menjadi perwakilan dari komunitas muslim yang 

menjadi konsumen produk kosmetik yang akan diteliti. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah pengaruh persepsi label 

                                                             

10
 Lilik Andriani, Op.Cit., h.29 

11
 Wawancara dengan pemilik toko, Desi Gusnita. 
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halal terhadap keputusan pembelian konsumen di toko Amanah Cosmetik 

Pekanbaru. Untuk itu pada penelitian ini peneliti mengambil judul “Pengaruh 

Persepsi Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Di Toko 

Amanah Cosmetik Pekanbaru Menurut Ekonomi Syari’ah” 

B. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan dibahas difokuskan 

kepada pengaruh persepsi label halal terhadap keputusan pembelian konsumen 

serta tinjauan ekonomi Islam mengenai label halal pada produk kosmetik 

terhadap keputusan pembelian konsumen di toko Amanah Cosmetik 

Pekanbaru. 

C. Rumusan Masalah   

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah persepsi label halal berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian konsumen di toko Amanah Cosmetik 

Pekanbaru? 

2. Bagaimana tinjauan ekonomi syari’ah terhadap pencantuman label halal 

dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di toko Amanah 

Cosmetik Pekanbaru? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apakah persepsi label halal berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen di toko 

Amanah Cosmetik Pekanbaru. 
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b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi syari’ah terhadap 

pencantuman label halal dalam mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen di toko Amanah Cosmetik Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai rujukan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam 

bidang ekonomi syariah. 

b. Sebagai pengembangan wawasan pemahaman bagi penulis dan 

masyarakat berkenaan dengan pengaruh label halal terhadap keputusan 

pembelian konsumen di toko Amanah Cosmetik Pekanbaru 

c. Sebagai pedoman bagi penulis dan masyarakat untuk mengetahui dan 

menyadari pentingnya mengetahui kehalalan suatu produk sebelum 

memutuskan untuk mengkonsumsinya. 

d. Sebagai sumbangan pemikiran tentang tinjauan ekonomi syari’ah 

terhadap keputusan pembelian bagi masyarakat. 

e. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi syari’ah 

(S.E) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di toko Amanah Cosmetik Pekanbaru, Jl. 

Manyar Sakti Panam, Kota Pekanbaru, Riau. Lokasi ini dipilih karena toko 

Amanah Cosmetik Pekanbaru menjual berbagai macam kosmetik dan 

memiliki konsumen yang cukup banyak baik konsumen online maupun 

konsumen yang datang langsung ke toko. Dan rata-rata konsumen toko 

Amanah Cosmetik Pekanbaru ini adalah konsumen muslimah. 
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2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek 

Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat data untuk 

variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan.
12

 Adapun yang 

menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik dan konsumen toko 

Amanah Cosmetik Pekanbaru.  

b. Objek 

Objek adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan. Objek disini bisa juga 

disebut sebagai variabel. Objek juga dapat merupakan atribut dari bidang 

keilmuan atau kegiatan tertentu.
13

Objek dalam penelitian ini adalah 

pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian konsumen di toko 

Amanah Cosmetik Pekanbaru menurut ekonomi syari’ah. 

3. Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa Data 

Primer dan data sekunder yang terdiri dari ; 

a. Data primer (Primary data) yaitu data yang diperoleh dari tempat 

lokasi penelitian yaitu dengan cara melakukan pengisian kuesioner. 

Dalam hal ini, data diperoleh langsung dari pemilik dan konsumen 

toko Amanah Cosmetik Pekanbaru melalui hasil wawancara, 

observasi, dan kuesioner. 

                                                             

12
 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h.116 

13
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2006), h.60 
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b. Data Sekunder (Secondary data) yaitu yang diperoleh dan digali 

melalui hasil pengolahan pihak kedua dilapangan
14

 pada penelitian ini 

data diperoleh secara manual, online, atau kombinasi keduanya. 

Adapun data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui literatur-

literatur buku pustaka maupun online, buku-buku yang berhubungan 

dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, 

yang berkaitan dengan label halal pada produk kosmetik kecantikan 

dan keputusan pembelian. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah semua nilai baik hasil pengukuran maupun 

perhitungan, baik kuantitatif maupun kualitatif dari pada karakteristik 

tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas.
 15

 

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen muslimah produk 

kosmetik di toko Amanah Cosmetik Pekanbaru yaitu sebanyak 70 

orang konsumen langsung  (konsumen yang datang langsung ke toko) 

per minggu atau sebanyak 280 orang konsumen per bulannya.
16

  

b. Sampel  

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil 

menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling.
17

 

                                                             

14
 Muhammad Teguh,  Metode Penelitian Ekonomi, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 

2005), h 135. 
15

 Husein Usman dan R. Purnomo Setiady Akbar, Pengantar Statistik, (Yogyakarta: Bumi 

Aksara, 2006), h. 181-182 
16

 Data konsumen muslimah produk kosmetik toko Amanah Cosmetik Pekanbaru per 

bulan. 
17

 Husein Usman dan R. Purnomo Setiady Akbar, Loc.Cit. 
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Agar sampel yang diambil dapat benar-benar mewakili 

populasi, maka peneliti perlu suatu standar atau cara dalam 

menentukan sampel maka peneliti juga menggunakan rumus slovin 

dalam menentukan sampel batas toleransi kesalahan yang ditetapkan 

10%. Ukuran sampel dengan menggunakan rumus Slovin: 

   
 

     
 

Keterangan: 

n   = Jumlah sampel 

N  = Jumlah populasi 

e   =  nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen 

kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan penarikan 

sampel.
18

 

Jadi, sampel yang dihasilkan menggunakan rumus Slovin adalah: 

   
   

           
 

n  = 73,68 

Dengan menggunakan rumus diatas, dari populasi 280 orang 

konsumen, jumlah sampel yang akan diteliti adalah sebanyak 73,68 

dibulatkan menjadi 74 orang konsumen.  

Pengambilan sampel ini menggunakan metode non probability 

melalui cara accidental sampling, yaitu prosedur sampling yang memilih 

sampel dari orang atau unit yang paling mudah dijumpai atau diakses, 

                                                             

18
 Husen Umar, Metode Riset Bisnis, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 

141. 
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yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang tersebut cocok sebagai 

sumber data.
19

 

5. Tekhnik Pengumpulan Data 

a. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

langsung dari beberapa narasumber menyangkut seputar yang terkait 

dan informasi yang berhubungan dengan penelitian. 

b. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data secara langsung ke lapangan 

untuk meneliti, mengamati dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan 

dengan penelitian.
20

 

c. Angket/kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. 

d. Dokumentasi yaitu sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan 

yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada 

dalam masalah penelitian.
21

 

6. Metode Analisis Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Kuantitatif dan Deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode 

dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, 

suatu pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan 

                                                             

19
 Anwar Sanusi, Metode Penelitian Bisnis, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), h. 98 

20
 Narbuko, Achmadi, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Bumim Aksara, 2005), h.70 

21
 Bambang Prasetyo, Metode Penelitian Kuantitatif , (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 

2010), h. 173 
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mendeskripsikan, menggambarkan, atau lukisan secara sistematis, factual 

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena 

yang sedang diteliti.
22

 

Metode Kuantitatif merupakan penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif yang menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka-

angka) yang diolah dengan metode statistik. Pada dasarnya pendekatan 

kuantitatif dilakukan pada jenis penelitian inferensial dan menyandarkan 

kesimpulan hasil penelitian pada suatu probabilitas kesalahan penolakan 

hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi 

perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang 

diteliti.
23

 Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, yakni variabel 

independent (bebas) dan variabel dependent (terikat). Variabel 

independent disimbolkan dengan huruf (X), yaitu persepsi label halal, dan 

variabel terikat disimbolkan dengan huruf (Y), yakni keputusan pembelian 

konsumen Amanah Cosmetik Pekanbaru. Analisa yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Uji Instrumen Penelitian 

1) Uji Validitas  

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuisioner tersebut.
24

 

                                                             

22
 Moh Nazir, Metode Penelitian,  (Bogor : Ghalia  Indonesia, 2005 ), h 54 

23
 Sutrisno Badri, Metode Statistika Untuk Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta: Ombak, 

2012), h. 12 
24

 Prof.Dr. H. Imam Ghozali, M.Com, Akt., Aplikasi Analisis Multivariate Dengan 

Program SPSS, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), h.45 
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xyr  = 
  ∑        ∑    ∑   

 { ∑     ∑   
 }{  ∑      ∑   

 }
 

Keterangan : 

X : Variabel pertama 

Y : Variabel Kedua  

N : Jumlah Data 

2) Uji Reabilitas 

Uji reabilitas dilakukan dalam sebuah penelitian dengan 

maksud untuk mengetahui seberapa besar tingkat keabsahan sehingga 

dapat menghasilkan data yang benar-benar sesuai dengan kenyataan. 

Instrumen Realiable adalah instrument yang bila digunakan beberapa 

kali untuk mengukur obyek yang sama dan menghasilkan hasil yang 

sama. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila memiliki nilai Alpha> 

0,50.
25

 Uji Reliabilitas, menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan rumus reabilitas dengan 

metode alpha yakni : 

  [
 

   
] [  

∑  

  
] 

Keterangan : 

K : Jumlah item 

∑   : Jumlah varian skor total 

   : Varians responden untuk item 

                                                             

25
 Sugiyono, Op.cit.,2009, h, 121. 
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b. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui normal 

tidaknya suatu distribusi data. Hal ini penting diketahui berkaitan 

dengan ketepatan pemilihan uji statistik parametrik mensyaratkan data 

harus berdistribusi normal.
26

 Data yang digunakan untuk mengetahui 

pola distribusi dari suatu data hasil penelitian sehingga analisis 

validitas, reabilitas, regresi,uji t, dan korelasi dapat dilaksanakan. 

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji apakah model 

regresi variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai 

distribusinormal atau tidak”, maka regresi yang baik adalah 

mempunyai distribusi data yang normal atau mendekati normal.
27

 

2) Uji Autokorelasi 

Autokolerasi adalah keadaan dimana pada model regresi 

terdapat korelasi antara residual pada t dengan residual pada periode 

sebelumnya atau t- 1.Model regresi yaitu model yang tidak terdapat 

masalah autokolerasi. 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan metode Durbin 

Watson (DW test) dengan membadingkan nilai Dw yang diperoleh 

dengan nilai DL dan Du.
28

 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana dalam suatu model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari nilai residual pada suatu 

                                                             

26
 Supardi, Aplikasi Statistika Dalam Penelitian, (Jakarta: Ufuk Press, 2011),  h. 129. 

27
 Anwar Sanusi., Metodologi Penelitian Bisnis. Cetakan Ketiga. (Jakarta: Salemba empat  

2013), h 132. 
28

 Ibid, h .172. 
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pengamatan ke pengamatan yang lain.
29

 Model regresi yang baik 

adalah bebas dari masalah heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas 

adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari 

residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi 

yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau 

disebut homoskedastisitas. Model yang baik didapatkan jika tidak 

terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, 

menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian 

menyempit. 

Uji heteroskedastisitas dengan melihat pola pada grafik 

sctterplot antara standardized predicted value (SPRED) dengan 

studendized residual (SRESID) dengan dasar pengambilan keputusan 

sebagai berikut: 

1) Jika terdapat titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang 

teratur, maka disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas dalam 

model regresi tersebut. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik yang menyebar 

diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka disimpulkan 

bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi 

tersebut.
30

 

                                                             

29
 Duwi Priyatno, Cara Kilat Analisis Data Dengan SPSS 20, (Yogyakarta: CV Andi 

Offset, 2012), h. 158. 
30

Ibid., h. 165. 
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c. Uji hipotesis Penelitian 

1) Uji Regresi Linear Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana merupakan analisis untuk 

mengukur besarnya pengaruh antara satu variabel independen dengan 

satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan 

menggunakan variabel independen.
31

 Dimana variabel independen (X) 

adalah pengaruh persepsi label halal, sedangkan variabel dependen (Y) 

adalah keputusan pembelian konsumen. Persamaan regresi untuk 

regresi linier sederhana adalah sebagai berikut: 

Y’ = a + b X 

Keterangan: 

Y’ =  keputusan pembelian 

a  =  konstanta; nilai Y’ jika X = 0  

b   =  koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan 

variabel 

Y’  = yang didasarkan variabel X 

X   =  persepsi label halal
32

 

2) Uji Parsial (Uji t) 

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dengan 

mengasumsikan bahwa variabel lain dianggap constant. Uji ini 

digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) dengan 

 = 0,05 atau 5%. Jika t hitung > t tabel, maka terdapat hubungan yang 

                                                             

31
Ibid., h. 117 

32
 Duwi Priyatno, 5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17, (Yogyakarta: Andi, 2009), 

h. 135 
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signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Jika t 

hitung < t tabel, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan dari 

variabel independen terhadap variabel dependen
33

 

3) Koofisien korelasi sederhana 

Analisis korelasi sederhana (Bivariate Correlation) digunakan 

untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk 

mengetahui arah hubugan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana 

menunujukkan berapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. 

Uji koefisien korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui 

keeratan hubungan antara dua variable dan mengetahui arah hubungan 

yang terjadi. Pada penelitian berikut uji korelasi sederhana digunakan 

dengan menggunakan metode person product moment dengan rumus 

sebagai berikut : 

     
  ∑   

  
 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan 

sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada 

dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam 

pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif.
34

 Skala pengukuran 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Skala 

Likert. Dalam memperoleh data, peneliti mengumpulkan data untuk 

mendapatkan informasi yang diperlukan dengan cara mengajukan 

daftar pertanyaan berupa angket yang setiap pertanyaan sudah 

disediakan pilihan jawaban. Skala likert ini berhubungan dengan 

                                                             

33
 Duwi Priyatno, Op. Cit., 2012, h.136-137. 

34
 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2006), h 105 
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pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu, misalnya setuju-

tidak setuju, senang-tidak senang dan baik-tidak baik.
35

 

4) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinan (R
2
) adalah suatu nilai yang 

menggambarkan seberapa besar perubahan atau variasi dari variabel 

dipenden bisa dijelaskan oleh perusahaan atau variasi dari variabel 

independen. Dengan mengetahui nilai koefisien determinasi kita akan 

menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel 

dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi akan semakin 

baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perilaku 

variabel dependen
36

 

F. Model Kerangka Berfikir 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, penulis 

membuat model kerangka berpikir yang menjelaskan sistematika kerja 

penelitian ini sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini : 

Gambar I.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

  

 

Adapun variabel didefenisikan sebagai atribut seseorang, atau objek 

yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan orang lain atau satu objek 

dengan objek lain yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

                                                             

35
 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif, h 154 

36
 Purbayu Budi Santosa dan Ashari, Analisis Statistik Dengan Microsoft Excel dan SPSS, 

Edisi 1, (Yogyakarta: Andi, 2005), h. 144 

Persepsi Label Halal 

(Variabel X) 

Keputusan Pembelian 

(Variabel Y) 
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ditarik kesimpulannya.
37

 Variable bebas dalam penelitian ini adalah persepsi 

label halal pada produk kosmetik, yaitu persepsi terhadap ada atau tidaknya 

label halal pada produk tersebut. Sedangkan variable terikat dalam penelitian 

adalah keputusan pembelian konsumen yaitu tindakan yang dilakukan 

konsumen untuk melakukan pembelian sebuah produk. Pengambilan 

keputusan pembelian konsumen merupakan suatu proses pemilihan salah satu 

dari beberapa alternatif penyelesaian masalah dengan tindak lanjut yang nyata. 

Setelah itu konsumen dapat melakukan evaluasi pilihan dan kemudian dapat 

menetukan sikap yang akan diambil selanjutnya. 

Tabel I.1 

Operasional Variabel 

Variabel Penelitian Indikator Skala 

Persepsi Label halal (X) 

Persepsi label halal adalah kesan yang 

telah dianalisa, 

diintepretasi dan dievaluasi oleh 

individu yang menghasilkan sebuah 

makna bahwa apapun yang berlabel 

halal telah terjaminakan kehalalannya 

dan diizinkan menurut hukum 

Islam.
38

 

- Keamanan (safety), 

- Nilaikeagamaan (religious 

value), 

- Kesehatan (health),dan 

- Kekhususan (exclusivity)
39

 

Likert 

Keputusan Pembelian (Y)  

Keputusan pembelian merupakan 

kegiatan melakukan penilaian dan 

menjatuhkan pilihan terhadap suatu 

barang.
40

 

- Kemantapan pada sebuath 

produk 

- Kebiasaan dalam membeli 

produk 

- Memberikan rekomendasi 

kepada orang lain 

- Melakukan pembelian ulang
41

 

Likert 

 

                                                             

37
 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 96 

38
 Maya Anggraeni, Pengaruh Persepsi Label Halal, Citra Merek (Brand Image), Dan 

Word Of Mouth (Wom) Terhadap Minat Beli Ulang Produk, (Skripsi Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta: 2016), h.46 
39

 Jagdish Sheth N, dkk, Customer Behavior: Customer Behavior and Beyond, (Orlando 

United States Of America: Harcourt Brace Collage Publishers, 1999) 
40

 Philip Kotler & Gery Amstrong, Op. Cit., 2002 h. 76 
41

 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran,(Jakarta: Prenhallindo, 2000) h. 212 
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Skala yang sering dipakai dalam penyusunan kuisioner adalah skala 

ordinal atau sering disebut skala LIKERT, yaitu skala yang berisi lima tingkat 

preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut:
42

 

Tabel I.2 

Skala Pengukuran Likert 

Sangat tidak 

setuju 
Tidak setuju Netral Setuju 

Sangat 

setuju 

1 2 3 4 5 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

likert. Skala Likert dikatakan ordinal karena pernyataan Sangat Setuju 

mempunyai tingkat atau preferensi yang “lebih tinggi” dari Setuju dan Setuju 

“lebih tinggi” dari Netral. 

G. Penelitian Terdahulu 

Tabel I.3 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama/ 

Tahun 
Judul Skripsi Variabel Hasil Penelitian 

1 Maya 

Anggraeni, 

2016 

Pengaruh Persepsi 

Label Halal, Citra 

Merek (Brand Image), 

dan Word Of Mouth 

(Wom) Terhadap Minat 

Beli Ulang Produk 

(Studi Kasus Pada 

Restoran Solaria 

Ambarukmo Plaza 

Yogyakarta) 

Persepsi Label 

Halal (X1), Citra 

Merek (X2), Word 

of Mouth (X3), 

Keputusan  Minat 

Beli Ulang (Y) 

Persepsi label 

halal, citra merek 

(brand image), dan 

word of mouth secara 

simultan berpengaruh 

secara positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan minat beli 

ulang produk. 

2. Tri 

Widodo, 

2015 

Pengaruh Labelisasi 

Halal dan Harga 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen 

pada Produk Indomie 

(Studi Kasus 

Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta) 

LabelisasiHalal 

(X1), 

Harga (X2), 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen (Y) 

Labelisasi halal dan 

harga mempunyai  

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

keputusan 

pembelian produk 

indomie. 

                                                             

42
 Prof.Dr. H. Imam Ghozali, M.Com, Akt., Op. Cit., h.41 
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3. Lilik 

Andriani, 

2017 

Pengaruh Label Halal 

Terhadap Keputusan 

Pembelian 

Produk Kosmetik 

Wardah di Bandar 

Lampung 

Label Halal (X) 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Terdapat pengaruh 

secara positif 

dansignifikan antara 

label halal terhadap 

keputusan pembelian 

produk kosmetik 

wardah. 

4. Helsy Zella 

Rafita, 

2016 

Pengaruh Label Halal 

Terhadap Keputusan 

Pembelian 

Produk Kosmetik 

(Studi pada Mahasiswi 

Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Angkatan 

2013- 

2016 Uin Raden Intan 

Lampung) 

Label Halal (X) 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Terdapat pengaruh 

yang positif dan 

signifikan antara label 

halal terhadap 

keputusan pembelian 

produk kosmetik. 

5. Ismi Aziz 

Makrufah, 

2017 

Pengaruh Citra Merek 

Dan Label Halal 

Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Kosmetik 

(Studi pada Konsumen 

di Outlet 

Toserba Laris 

Kartasura) 

Citra Merek (X1) 

Label Halal (X2) 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

 

Terdapat 

pengaruh secara 

simultan dan 

signifikan antara 

variabel citra merek 

dan label 

halal terhadap 

keputusan pembelian. 

 

H. Rumusan Hipotesis 

Dalam penelitian tentang pengaruh label halal terhadap keputusan 

pembelian konsumen di toko Amanah Cosmetik Pekanbaru ditinjau menurut 

ekonomi Syari’ah, maka dapat dikemukakan hipotesisnya yaitu: 

Ha: Diduga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara persepsi 

label halal terhadap keputusan pembelian konsumen di toko Amanah 

Cosmetik Pekanbaru. 
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I. Sistematika Penelitian 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Dimaksudkan untuk memberikan gambaran singkat apa yang 

akan dibahas dalam skripsi yaitu latar belakang masalah, 

permasalahan, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

 BAB  II  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 Dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran umum 

tentang toko Amanah Cosmetik Pekanbaru. 

 BAB III   LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini akan menguraikan tentang  teori-teori yang 

berkaitan dengan persepsi label halal, produk kosmetik dan 

keputusan pembelian menurut ekonomi Islam. 

 BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN    

 Pada bab ini penulis menguraikan tentang hasil analisis data dan 

pembahasan hasil penelitian tentang pengaruh persepsi label 

halal  terhadap keputusan pembelian konsumen di toko Amanah 

Cosmetik Pekanbaru menurut ekonomi Syari’ah. 

 BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab penutup yang dijelaskan dengan beberapa kesimpulan yang 

diringkas dari hasil penelitian dan pembahasan, kemudian 

dilanjutkan dengan menemukan beberapa saran. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM TOKO AMANAH COSMETIK  

PEKANBARU 

 

A. Sejarah Berdiri 

Amanah artinya benar-benar bisa dipercaya. Jika satu urusan 

diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah Nabi Muhammad 

SAW dijuluki oleh penduduk  Mekkah dengan gelar “Al Amin” yang artinya 

terpercaya.  

Amanah Cosmetik Pekanbaru terletak di Jl. Manyar Sakti Kelurahan, 

Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Amanah Cosmetik 

Pekanbaru menjual berbagi macam jenis kosmetik kecantikan dari berbagai 

merek. Amanah Cosmetik Pekanbaru juga menjual alat-alat kosmetik seperti 

pensil alis, penjepit bulu mata, kuas bedak, kuas masker dan lain-lain. Selain 

itu Amanah Cosmetik Pekanbaru juga menjual tas, botol minum, dan kaca 

mata sebagai tambahan pendapatannya. 

Amanah Cosmetik Pekanbaru berdiri sejak awal tahun 2013. Yang 

pada awalnya usaha ini merupakan usaha  pribadi Ibu Desi Gusnita. Dengan 

modal yang tidak terlalu banyak dan niat yang tulus dengan menggunakan 

motto Amanah, mereka memulai usaha menjual produk kosmetik yang di 

pasarkan secara online. Dengan berjualan online itu mulai banyak dikenal 

oleh masyarakat tentang produk yang di jual oleh Amanah Cosmetik 

Pekanbaru tersebut. Dengan niat yang tulus maka usaha ini mendapat 

keuntungan yang meningkat setiap tahunnya. 
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Sejak tahun 2014 usaha Ibu Desi Gusnita berkembang hingga 

mendirikan sebuah toko yang bernama Amanah Cosmetik Pekanbaru. 

Dengan dibantu oleh sang suami, Ibu Desi Gusnita mulai mengisi tokonya 

dengan berbagai jenis kosmetik yang beraneka ragam merknya. Seiring 

berjalannya waktu, perlahan Ibu Desi Gusnita menambah jenis produk yang 

dijualnya, seperti alat alat kosmetik, tas, botol minum, kaca mata, dan 

accessories lainnya. 

Amanah Cosmetik Pekanbaru saat ini sudah memiliki pelanggan yang 

cukup banyak, baik via online maupun konsumen yang datang langsung ke 

toko. Bahkan Amanah Cosmetik Pekanbaru ini juga memiliki beberapa 

reseller, yang mana pelanggan yang membeli produk di toko tersebut 

menjualkan kembali produknya ke orang lain dengan harga yang lebih tinggi. 

Penjualan produk di Amanah Cosmetiik Pekanbaru rata-rata 80-100 item per 

minggu.
43

 

B. Visi dan Misi Amanah Cosmetik Pekanbaru 

1. Visi Amanah Cosmetik Pekanbaru 

Menjandikan setiap pelanggan Amanah Cosmetik Pekanbaru 

sebagai teman dan konsumen seumur hidup. Dengan menjaga kualitas 

produk serta memberikan harga terbaik kepada konsumen menjadikan 

konsumen lebih merasa dekat dengan Amanah Cosmetik Pekanbaru dan 

setia untuk selalu membeli produk di sini.
44

 

                                                             

43
 Desi Gusnita, Pemilik Amanah Cosmetik Pekanbaru, observasi pada tanggal 6 Oktober 

2019, 09.00 
44

 Ibid 
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2. Misi Amanah Cosmetik Pekanbaru 

Memberikan layanan sepenuh hati demi kenyamanan pelanggan 

dengan menciptakan kepercayaan sebagaimana prinsip Amanah yang 

seharusnya. Dengan pelayanan yang maksimal akan membuat konsumen 

nyaman dan percaya untuk membeli produk-produk di Amanah Cosmetik 

Pekanbaru.
45

 

C. Struktur Organisasi Amanah Cosmetik Pekanbaru 

Gambar II.1 

Struktur Organisasi Amanah Cosmetik Pekanbaru 

 

Amanah Cosmetik Pekanbaru dijalankan oleh Ibu Desi  Gusnita 

sebagai pemilik usaha bersama dengan suaminya Bapak Taufik Ismail, 

dengan Rina Rahmawati sebagai karyawan 1 yang bertugas khusus menjaga 

toko dan Eka Kurnia sebagai karyawan 2 di bagian kasir dan juga bertugas 

untuk menghandle akun jualan secara online (online shopp Amanah Cosmetik 

Pekanbaru).
46

 

 

 

                                                             

45
 Ibid 

46
 Ibid 

Pemilik Usaha 

Karyawan 1 Karyawan 2 
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D. Produk dan Aktivitas Amanah Cosmetik Pekanbaru 

Dalam usaha meningkatkan pendapatannya, toko Amanah Cosmetik 

Pekanbaru menjual berbagai jenis produk kosmetik diantaranya yaitu: 

1. Produk Scarlate (Body lotion, Facial wash, sower scrub, scrub) 

2. Hanasui (masker wajah, body care, serum wajah, body spa, lotion milki, 

sabun kopi) 

3. Bioaqua (cussion,  foundation) 

4. Roro mendut (masker wajah, ratus vicelup) 

5. Temulawak (facial treatment, facial wash) 

6. Xi Xiu (lip cream, lip tint, mascara, eye liner) 

7. Syb (hand body, sabun mandi, body spa felling jell) 

8. Sabun black wallet 

9. Toner badan Shcosmetik 

10. Essences (mascara) 

11. Sabun dostik  

12. dll 

Selain itu, Amanah Cosmetik Pekanbaru juga menjual beberapa 

produk lain seperti: 

1. Alat-alat kecantikan (Penjepit bulu mata, bulu  mata palsu, kuas make up, 

kapas wajah, dll) 

2. Kutek  

3. Tas (tas ransel, tas  bekal, dll) 

4. Botol minum 
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5. Kaca mata 

6. Lampu tumbler 

7. Kaos kaki 

8. Masker 

9. Sisir 

10. Jepit rambut 

11. Dan accessories lainnya. 

Itulah beberapa produk yang disediakan di toko Amanah Cosmetik 

Pekanbaru, guna memenuhi kebutuhan para pelanggan dan masyarakat. 

Produk-produk tersebut bisa dibeli secara online, maupun secara langsung 

datang ke toko tersebut.  

Diantara konsumen-konsumen yang sudah menjadi langganan di toko 

Amanah Cosmetik, ada beberapa konsumen yang juga menjadi reseller, yang 

mendapatkan harga lebih murah dibandinkan konsumen biasa kemudian 

menjualkan kembali produk-produk tersebut dengan harga yang sama dengan 

harga jual di Amanah Cosmetik Pekanbaru ini atau bahkan sedikit lebih 

tinggi.
47

 

  

                                                             

47
 Ibid 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kosmetik 

Kosmetik berasal dari kata Yunani “kosmetikos” yang berarti 

ketrampilan menghias, mengatur. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI 

No. 220 tahun 1976 “Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk 

digosokkan diletakkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan pada, 

dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia 

dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau 

mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat.”
48

  

Defenisi kosmetik dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan RI No.HK.00.05.42.1018 adalah setiap bahan atau sediaan 

dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, 

rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa 

mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan 

dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh 

pada kondisi baik.
49

 

Kosmetik adalah zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan 

penampilan atau aroma tubuh manusia. Kosmetik umumnya merupakan 

campuran dari beragam senyawa kimia, beberapa terbuat dari sumber sumber 

                                                             

48
 Lina Pangaribuan, Efek Samping Kosmetik Dan Penangananya  Bagi Kaum 

Perempuan, Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Vol. 15 (2) Desember 2017, h.21 
49

 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : 

HK.00.05.42.1018 Tentang Bahan Kosmetik, Bab I Pasal 1 Ayat 1. 
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alami dan kebanyakan dari bahan sintetis. Perihal atau tata cara menggunakan 

kosmetik disebut dengan tata rias atau make up.
50

 

Dari beberapa pengertian kosmetik di atas dapat disimpulkan bahwa 

kosmetik merupakan suatu produk yang digunakan pada tubuh manusia guna 

untuk mempercantik diri dalam meningkatkan penampilan dan menambah 

daya tarik atau mengubah penampilan tanpa mempengaruhi struktur dan 

fungsi tubuh. 

Bahan kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang berasal dari 

alam dan atau sintetik yang merupakan komponen kosmetik. Kosmetik yang 

beredar di pasaran sekarang ini dibuat dengan berbagai jenis bahan dasar dan 

cara pengolahannya yang berbeda-beda. Menurut bahan yang digunakan dan 

cara pengolahannya, kosmetik dapat dibagi menjadi dua golongan besar yaitu 

kosmetik tradisional dan kosmetik modern. Kosmetik yang beredar di 

Indonesia ada dua macam yaitu kosmetik tradisional dan kosmetik modern:
51

 

a. Kosmetik Tradisional; adalah kosmetik alamiah atau kosmetik asli yang 

dapat dibuat sendiri langsung dari bahan-bahan segar atau yang telah 

dikeringkan, buah-buahan dan tanam-tanaman disekitar kita.  

b. Kosmetik Modern; adalah kosmetik yang diproduksi secara pabrik 

(laboratorium), dimana telah dicampur dengan zat-zat kimia untuk 

mengawetkan kosmetik tersebut agar tahan lama, sehingga tidak cepat 

rusak.  

                                                             

50
 https://id.wikipedia.org/wiki/Kosmetik, (Diakses pada tanggal (27-10-2019, pukul 

22.49 WIB) 
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Sekarang ini telah banyak produk kosmetika yang beredar di pasaran 

dengan berbagai macam merk dan bentuk. Kosmetika tersebut memiliki 

bentuk dan fungsi yang berbeda-beda, seperti halnya kosmetika penghilang 

bau badan yang kini dibuat dengan berbagai bentuk, misalnya parfum 

berbentuk spray yang penggunaannya dengan cara disemprotkan, splash 

cologne dengan bentuk cair yang penggunaanya dengan cara dipercikkan dan 

deodorant berbentuk rollon yang penggunaannya dengan cara dioleskan.
52

 

B. Persepsi Label Halal 

1. Pengertian Persepsi Konsumen 

Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya 

sensasi, dimana sensasi adalah aktifitas merasakan atau penyebab keadaan 

emosi yang menggembirakan. Sensasi juga dapat didefinisikan sebagai 

tanggapan yang cepat dari indra penerima kita terhadap stimuli dasar 

seperti cahaya, warna, dan suara. Dengan adanya itu semua, persepsi akan 

timbul. 

Menurut Stanton dalam buku Etta Mamang Sangadji berjudul 

Perilaku Konsumen “persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang kita 

pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu, stimuli (ransangan-

ransangan) yang kita terima melalui lima indra.” Hawkins dan Coney juga 

berpendapat bahwa “persepsi adalah proses bagaimana stimuli itu 

diseleksi, diorganisasi dan diinterprestasikan.” 

 

                                                             

52
http://yurlinaagriunimusnad.blogspot.com/2011/02/makalah-produk-kosmetik.html, 

(Diakses pada tanggal (27-10-2019, pukul 22.49 WIB) 
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Persepsi kita dibentuk oleh:
53

 

1. Karakteristik dari stimuli 

2. Hubungan stimuli dengan sekelilingnya 

3. Kondisi-kondisi di dalam diri kita sendiri 

Persepsi adalah serangkaian tindakan setelah menerima ransangan 

yang diubah menjadi informasi dan disimpan dalam memori. Model proses 

informasi memiliki empat tahap atau tingkatan, yaitu tayangan, perhatian, 

mengartikan, dan penyimpanan. Tiga tahap pertama dari proses tersebut 

menjadi faktor yang membangun persepsi.
54

 

Stimulus adalah setiap bentuk fisik, visual, atau komunikasi verbal 

yang dapat mempengaruhi tanggapan individu. Persepsi setiap orang 

terhadap suatu objek akan berbeda-beda. Oleh karena itu, persepsi 

memiliki sifat sbjektif. Persepsi yang dibentuk oleh seseorang dipengaruhi 

oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, satu hal yang perlu 

diperhatikan dari persepsi adalah bahwa persepsi secara substansial bisa 

sangat berbeda dengan realitas.
55

  

Persepsi konsumen berkaitan erat dengan kesadarannya yang 

subjektif mengenai realitas, sehingga apa yang dilakukan seorang 

konsumen merupakan reaksi terhadap persepsi subjektifnya, bukan 

berdasarkan realitas yang objektif. Jika seorang konsumen berfikir 

mengenai realitas, itu bukanlah realitas yang sebenarnya, tetapi merupakan 
                                                             

53
 Dr. Etta Mamang Sangadji, M.Si., Perilaku Konsumen – Pendekatan Praktis Disertai 

Himpunan Jurnal Penelitian,(Yogyakarta: ANDI, 2013), h.64 
54

 Freddy Rangkuti, Stratege Promosi Yang Kreatif & Analisis Kasus Integrated 

Marketing Communication, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h.111 
55

 Dr. Etta Mamang Sangadji, M.Si., Op.Cit., h.65 
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pikirannya mengenai realitas yang akan memengaruhi tindakannya, seperti 

keputusan membeli. 

2. Persepsi Konsumen Muslim 

Persepsi diartikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk 

memilih, mengatur, dan menafsirkan kedalam gambaran yang berarti dan 

masuk akal mengenai dunia. Dalam kehidupan sehari hari kita akan 

melihat reaksi setiap orang akan berbeda sekalipun stimuli yang dihadapi 

adalah sama baik bentuknya, tempatnya, dan waktunya. 

Dalam hubungannya dengan perilaku konsumen Muslim, 

perbedaan persepsi manusia ini tak dapat dielakkan. Namun demikian, 

bukan berarti bahwa persepsi tidak memiliki rambu-rambu. Sebeb, pada 

dasarnya ada batasan-batasan tertentu yang harus ditaati persepsi agar dia 

tidak liar. Hanya persepsi liarlah yang secara sadar mentradisikan dirinya 

dengan ajaran agama. Bila persepsinya liar, berarti konsep berpikir 

tersebut menganut asas kebebasan dimana rambu-rambu mengenai norma 

dan kebaikan tidak berlaku dalam hajat hidupnya. Sedangkan bila 

persepsinya jinak, berarti konsep berpikir yang digunakan menganut asas 

kemanfaatan dimana rambu-rambu sengaja diciptakan supaya manusia 

selamat dari marabahaya.  

Ada dua bentuk konsep berpikir konsumen yang hadir dalam dunia 

ilmu ekonomi saat ini. Konsep yang pertama adalah utility, hadir dalam 

ilmu ekonomi konvensional. Konsep utility diartikan sebagai konsep 

kepuasan konsumen dalam konsumsi barang dan jasa. Konsep yang kedua 

adalah mashlahah, hadir dalam ilmu ekonomi islam. Konsep mashlahah 
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diartikan sebagai konsep pemetaan perilaku konsumen berdasarkan asas 

kebutuhan dan prioritas, dia sangat berbeda dengan utility yang pemetaan 

majemuknya tidak terbatas.
56

 

Mashlahah lahir dari epistemologi islami. Sebenarnya motivasi 

konsep mashlahah serupa dengan Smithian untuk mencapai kebebasan 

alamiah. Namun, dalam Islam, aktualisasi diri dan peran manusia dalam 

mencapai kebebasan alamiah tidak sepenuhnya dikendalikan oleh hukum 

rasio manusia, melainkan dikendalikan juga oleh premis-premis risalah. 

Sikap hemat membatasi diri pada barang yang halal, dan prioritas terhadap 

kebutuhan pokok tidak ditemukan pada konsep utility, melainkan hanya 

pada konsep mashlahah.
57

 

Dalam hal ini, karena mashlahah bertujuan melahirkan manfaat, 

persepsi yang ditentukannya ialah konsumsi sesuai dengan kebutuhan. 

Konsep mashlahah tidak selaras dengan kemudharatan, itulah sebabnya 

dia melahirkna persepsi yang menolak kemudharatan seperti barang 

barang yang haram, termasuk yang syubhat, bentuk konsumsi yang 

mengabaikan kepentingan orang lain, yang membahayakan diri sendiri.
58

 

Bagi umat Islam, mengkonsumi yang halal dan baik (thayib) merupakan 

manivestasi dari ketakwaan kepada Allah.
59
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3. Label 

Labelisasi adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris “Label” 

yang berarti “nama” atau “memberi nama”. Sedangkan dalam termenologi 

materi ini merupakan bagian dari sebuah barang yang berupa keterangan 

(kata-kata) tentang barang tersebut atau penjualnya. Seperti merek produk, 

label berisi komposisi, indikasi, cara pemakaian, penyimpanan, batch No, 

tanggal kadaluarsa, berat netto, produsen, dan tempat produksi.
60

 

Labeling berkaitan erat dengan pengemasan. Label merupakan 

bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk 

dan penjual. Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa 

pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantelkan pada produk. 

Dengan demikian, ada hubungan erat antara labeling, packaging, dan 

branding. Secara garis besar terdapat tiga macam label:
61

 

1. Brand label, yaitu nama merek yang diberikan pada produk atau 

dicantumkan pada kemasan. 

2. Descriptive label, yaitu label yang memberikan informasi obyektif 

mengenai penggunaan, konstruksi/pembuatan, perawatan/perhatian dan 

kinerja produk, serta karakteristik-karakteristik lainnya yang 

berhubungan dengan produk. 

3. Grade label, yaitu label yang mengidentifikasi penilaian kualitas 

produk (product’s judged quality) dengan suatu huruf, angka, atau 

kata.  
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Label bisa dimulai dari pemberian pengenal yang sederhana sampai 

gambar yang rumit sampai yang menjadi bagian dari kemasan. Label 

mempunyai beberapa fungsi, yang pertama label mengidentifikasi merek 

atau produk. Kedua, label juga bisa menggambarkan beberapa hal tentang 

produk, seperti siapa yang membuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, 

kandungan produk tersebut. Ketiga, label dapat menjadi media promosi 

melalui gambar-gambar yang menarik. 

Pemberian label dipengaruhi oleh penetapan harga unit/unit 

pricing (menyatakan harga perunit dari ukuran standar), tanggal 

kadaluarsa/open dating (menyatakan berapa lama produk layak 

dikonsumsi), label keterangan gizi/nutritional labeling (menyatakan nilai 

gizi dalam produk). Penjual harus memastikan bahwa labelnya memuat 

semua informasi yang dibutuhkan.
62

 

Para penjual akan merancang produk mereka, yang mungkina 

hanya berupa tanda pengenal ditempelkan pada produk atau sebuah grafik 

yang dirancang sedemikian rupa sebagai bagian dari kemasan. Label 

mungkin saja hanya membawa nama merk atau sejumlah besar informasi. 

Walaupun jika penjual memilih label yang sederhana, hokum memerlukan 

informasi tambahan.  

Label melaksanakan beberapa fungsi, dan penjual harus 

menentukan fungsi apa saja yang harus dimanfaatkan. Paling tidak label 

menyebutkan produk atau merk, misalnya nama Sunkist dicapkan pada 
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sebuah jeruk. Label mungkin juga memberi tingkatan pada produk; oleh 

karena itu buah anggur kalengan diberi label dengan tingkat A, B dan C. 

Label mungkin menggambarkan beberapa hal tentang produk. Siapa 

pembuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, isi produk, bagaimana isi 

produk dipergunakan, dan bagaimana menggunakannya dengan aman. 

Akhirnya, label mungkina mempromosikan produk lewat grafik yang 

menarik. Beberapa penulis membedakan fungsi label tersebut menjadi 

label yang menyebutkan produk, label yang member tingkatan produk, 

label yang menggambarkan produk, label yang mempromosikan produk 

tersebut. 

Label dari merk produk terkenal Nampak ketinggalan mode setelah 

beberapa saat dan perlu disegarkan kembali. Sudah sejak lama sekali 

terdapat persoalan hukum sehubungan dengan label ini. Label bisa 

menyesatkan konsumen atau bisa pula gagala menjelaskan isi produk yang 

penting atau gagal mencakup peringatan keamanan produk. Sebagai 

hasilnya, di Amerika Serikat beberapa hukum federal atau Negara bagian 

mengatur pemberian label, undang-undang yang paling menonjol adalah 

Fair Packaging and Labeling Act tahun 1966. Akhir-akhir ini praktek 

pemberian label telah dipengaruhi oleh unit harga (penjelasan harga 

perunit ukuran standar), pencantuman tanggal (penjelasan batas masa jual 

produk), dan label gizi (penjelasan nilai kandungan gizi). Para penjual 

harus menjelaskan bahwa label mereka berisi sesuai informasi yang ditulis 

sebelum memperdagangkan produk-produk baru.
63
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4. Label Halal 

Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.
64

 Label halal 

yang terdapat di kemasan menunjukkan bahwa produk tidak ada terdapat 

mengandung bahan yang haram, dan terjamin keamanannya sesuai dengan 

syariat islam. Untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada 

produk saat setelah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) sertifikat halal ini merupakan syarat pencantuman label 

halal pada kemasan produk dari suatu instansi pemerintah yang 

berwenang. Karakteristik halal yaitu tidak ada kandungan bahan yang 

diharamkan. Seperti yang berasal dari babi, darah, kotoran, organ manusia, 

dan lain sebagainya. Pencantuman label halal dalam produk tujuannya 

supaya konsumen mendapatkan rasa aman dalam mengkonsumsi produk 

halal tersebut.
65

 

Halal menurut LPPOM MUI adalah boleh. Pada kasus makanan, 

kebanyakan makanan termasuk halal kecuali secara khusus disebutkan 

dalam Al Qur’an atau Hadits, sedangkan haram adalah sesuatu yang Allah 

SWT melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas. Dalam 

Munas ke-4 tahun 2000, Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa 

mengenai keharaman penggunaan kembali organ tubuh yg telah keluar 

dari tubuh manusia. Oleh karena itu, placenta, amniotic liquid (air 
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ketuban), collagen (kolagen) yang berasal dari tubuh manusia haram 

dipakai dalam kosmetik maupun obat.
66

 

Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan 

syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin 

pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah 

yang berwenang. Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang 

memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu: 

a. Tidak mengandung babi dan bahan yang bersal dari babi 

b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti: bahan-bahan 

yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain 

sebagainya 

c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut 

tata cara syariat Islam 

d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat 

pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika 

pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal  lainnya 

terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut 

syariat Islam. 

e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar. 

Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan, 

kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan 

kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin 
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konsumen Muslim. Namun ketiktahuan seringkali membuat minimnya 

perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh 

sertifikat halal.
67

 

Pemberian label halal pada produk merupakan faktor penting dengan 

adanya label halal pada kemasan produk akan memberikan rasa aman kepada 

konsumen. Saat konsumen sudah merasa aman dengan produknya, maka 

konsumen akan percaya dan loyal terhadap produk atau brand tersebut. Hal 

tersebut akan meningkatkan citra perusahaan sehingga produk memiliki daya 

saing yang lebih tinggi dibandingkan produk lainnya dan berpengaruh 

terhadap keputusan konsumen untuk membeli produk 

C. Keputusan Pembelian 

1. Pengertian Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian ialah sesuatu yang dilakukan konsumen 

untuk membeli/tidak produk dari macam faktor yang dapat mempengaruhi 

konsumen untuk melakukan pembelian produk atau jasa. Biasanya 

konsumen akan mempertimbangkan harga, kualitas dan produk yang telah 

diketahui oleh masyarakat. Ketika konsumen memutuskan untuk membeli 

umumnya konsumen melalui berbagai tahap dulu sebagai pencarian, 

pengenalan informasi, masalah, evaluasi alternatif, keputusan membeli 

atau tidak, perilaku pasca pembelian.
68
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Keputusan pembelian merupakan kegiatan melakukan penilaian 

dan menjatuhkan pilihan terhadap suatu barang. Proses pengambilan 

keputusan yang terkadang membingungkan dan rumit biasanya membuat 

seseorang memerlukan tahap-tahap yang baik atau benar dalam 

pengambilan keputusan. Tahap tersebut bisa meliputi identifikasi masalah 

utama, menyusun alternatif yang akan dipilih dan akhirnya sampai pada 

pengambilan keputusan yang terbaik bagi si pengambil keputusan.
69

 

Keputusan pembelian pelanggan adalah serangkaian pilihan yang 

dibuat oleh konsumen sebelum melakukan pembelian setelah mereka 

memilih, bersedia untuk membeli. Menyatakan bahwa untuk memahami 

keputusan pembelian konsumen, pemasaran harus memahami proses 

konsumsi dan kegunaan produk dalam persepsi konsumen. Konsumen 

akan melalui beberapa langkah dalam membuat keputusan pembelian, 

pembelian dan evaluasi pasca pembelian.
 70

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keputusan 

pembelian adalah tindakan yang dilakukan konsumen untuk melakukan 

pembelian sebuah produk. Oleh karena itu, pengambilan keputusan 

pembelian konsumen merupakan suatu proses pemilihan salah satu dari 

beberapa alternatif penyelesaian masalah dengan tindak lanjut yang nyata. 

Setelah itu konsumen dapat melakukan evaluasi pilihan dan kemudian 

dapat menentukan sikap yang akan diambil selanjutnya. 
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2. Faktor-faktor Utama Penentu Keputusan Pembelian Konsumen 

Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor 

budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Faktor-faktor budaya mempunyai 

pengaruh paling luas dan paling dalam.
71

  

Gambar III.1 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

 

 

Berikut adalah penjabaran dari masing-masing faktor yang 

mempengaruhi perilaku pembelian konsumen: 

1. Faktor budaya 

a. Budaya 

Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling 

mendasar. Anak-anak mendapatkan kumpulan nilai, persepsi, 

preferensi, dan perilaku dari keluarga serta lembaga-lembaga 

penting lain. 
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b. Subbudaya 

Masing-masing budaya terdiri atas subbudaya yang memiliki ciri 

tertentu. Banyak subbudaya membentuk segmen pasar penting, 

danpemasar sering merancang produk dan program pemasaran yang 

disesuaikan dengan kebutuhan mereka. 

c. Kelas sosial 

Pada dasarnya, semua masyarakat memiliki strata sosial yang bisa 

menjadi salah satu faktor dalam perilaku berkonsumsi. 

2. Faktor Sosial 

a. Kelompok acuan 

Kelompok acuan dalam perilaku pembelian konsumen dapat 

diartikan sebagai kelompok yang dapat memberikan pengaruh 

secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku 

seseorang tersebut. Kelompok ini biasanya disebut dengan 

kelompok keanggotaan, yaitu sebuah kelompok yang dapat 

memberikan pengaruh secara langsung terhadap seseorang. 

b. Keluarga  

Dalam sebuah organisasi pembelian konsumen, keluarga dibedakan 

menjadi dua bagian. Pertama, keluarga yang dikenal dengan istilah 

keluarga orientas. Keluarga jenis ini terdiri dari orang tua dan 

saudara kandung seseorang yang dapat memberikan orientasi agam, 

politik dan ekonomi serta ambisi pribadi, harga diri dan cinta. 

Kedua, keluarga yang terdiri dari pasangan dan jumlah anak yang 

dimiliki seseorang. Keluarga jenis ini biasa dikenal dengan 

keluarga prokreasi. 
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c. Peran dan status  

Hal selanjutnya yang dapat menjadi faktor sosial yang dapat 

mempengaruhi perilaku pembelian seseorang adalah peran dan 

status mereka di dalam masyarakat. Semakin tinggi peran 

seseorang didalam sebuah organisasi maka akan semakin tinggi 

pula status mereka dalam organisasi tersebut dan secara langsung 

dapat berdampak pada perilaku pembeliannya. 

3. Faktor Pribadi 

a. Usia dan siklus hidup  

Orang membeli barang dan jasa yang berbeda-beda sepanjang 

hidupnya yang dimana setiap kegiatan konsumsi ini dipengaruhi 

oleh siklus hidup keluarga 

b. Pekerjaan dan lingkungan ekonomi  

Pekerjaan dan lingkungan ekonomi seseorang dapat mempengaruhi 

pola konsumsinya. Contohnya, direktur perusahaan akan membeli 

pakaian yang mahal, perjalanan dengan pesawat udara, 

keanggotaan di klub khusus, dan membeli mobil mewah. 

c. Gaya hidup 

Gaya hidup dapat di artikan sebagai sebuah pola hidup seseorang 

yang terungkap dalam aktivitas, minat dan opininya yang terbentuk 

melalui sebuah kelas sosial, dan pekerjaan. Tetapi, kelas social dan 

pekerjaan yang sama tidak menjamin munculnya sebuah gaya 

hidup yang sama. 
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d. Kepribadian dan konsep diri 

Setiap orang memiliki berbagai macam karateristik kepribadian 

yang berbeda-beda yang dapat mempengaruhi aktivitas kegiatan 

pembeliannya. Kepribadian merupakan ciri bawaan psikologis 

manusia yang berbeda yang menghasilkan sebuah tanggapan 

relative konsiten dan bertahan lama terhadap rangsangan 

lingkungannya. Konsep diri (citra pribadi) seseorang juga berkaitan 

dengan kepribadian, pemasar berusaha mengembangkan citra 

merek yang sesuai dengan citra pribadi pasar sasaran.  

4. Faktor Psikologis 

a. Motivasi 

Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu-waktu tertentu. 

Beberapa dari kebutuhan tersebut ada yang muncul dari tekanan 

biologis seperti lapar, haus, dan rasa ketidaknyamanan. Beberapa 

kebutuhan yang lainnya dapat bersifat psikogenesis: yaitu 

kebutuhan yang berasal dari tekanan psikologis seperti kebutuhan 

akan pengakuan, penghargaan atau rasa keanggotaan kelompok. 

b. Persepsi 

Seseorang yang termotivasi siap untuk segera melakukan tindakan. 

Bagaimana tindakan seseorang yang termotivasi akan dipengaruhi 

oleh persepsinya terhadap situasi tertentu. 

c. Pembelajaran 

Pembelajaran meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul 

dari pengalaman. Banyak ahli pemasaran yang yakin bahwa 
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pembelajaran dihasilkan melalui perpaduan kerja antara pendorong, 

rangsangan, isyarat bertindak, tanggapan dan penguatan. 

d. Keyakinan dan sikap  

Melalui betindak dan belajar, orang mendapatkan keyakinan dan 

sikap. Keduanya kemudian mempengaruhi perilaku pembelian 

konsumen. Keyakinan dapat diartikan sebagai gambaran pemikiran 

seseorang tentang gambaran sesuatu. 

3. Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

Proses pengambilan keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh 

perilaku konsumen. Proses tersebut sebenarnya merupakan proses 

pemecahan masalah dalam rangka memenuhi keinginan atau kebutuhan 

konsumen.
72

 

Berdasarkan tujuan pembelian, konsumen dapat diklasifikasikan 

menjadi dua kelompok, yaitu konsumen akhir (individual) dan konsumen 

organisasional (konsumen industrial, konsumen antara, konsumen bisnis). 

Konsumen akhir terdiri atas individu dan rumah tangga yang tujuan 

pembeliannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau untuk 

dikonsumsi. Sedangkan konsumen organisasional terdiri atas organisasi, 

pemakai industri, pedagang dan lembaga non profit yang tujuan 

pembeliannya adalah untuk keperluan bisnis (memperoleh laba) atau 

meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
73
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Proses keputusan pembeli terdiri dari lima tahap: pengenalan 

kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli, 

dan perilaku pasca pembelian. Proses pembelian dimulai jauh sebelum 

pembelian sesungguhnya dan berlanjut dalam waktu yang lama setelah 

pembelian. Pemasar harus memusatkan perhatian pada keseluruhan proses 

pembelian dan bukan hanya pada keputusan pembelian.  

Gambar memperlihatkan bahwa konsumen melewati seluruh lima 

tahap itu untuk semua pembelian yang dilakukannya. Tetapi dalam 

pembelian yang lebih rutin, konsumen sering menghilangkan atau 

membalik urutan beberapa tahapan ini. Meskipun demikian, kita 

menggunakan model dalam gambar itu untuk memperlihatkan semua 

pertimbangan yang timbul ketika seorang konsumen menghadapi situasi 

pembelian yang baru dan kompleks.
 74

 

Gambar III.2 

Proses Keputusan Pembeli 
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1. Pengenalan Kebutuhan 

Tahap pertama proses kebutuhan pembeli, di mana konsumen menyadari 

suatu masalah atau kebutuhan. Kebutuhan dapat dipicu oleh rangsangan 

internal dan rangsangan eksternal. Pada tahap ini, pemasar harus 

meneliti konsumen untuk menemukan jenis kebutuhan atau masalah apa 

yang timbul, apa yang menyebabkannya, dan bagaimana masalah itu 

bisa 

2. Pencarian Informasi 

Tahap proses keputusan pembeli di mana konsumen ingin mencari 

informasi lebih banyak, konsumen mungkin hanya memperbesar 

perhatian atau melakukan pencarian informasi secara aktif. 

3. Evaluasi Berbagai Alternatif  

Tahap proses keputusan pembeli di mana konsumen menggunakan 

informasi untuk mengevaluasi merek alternatif dalam sekelompok 

pilihan. 

4. Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi, konsumen menentukan peringkat merek dan 

membentuk niat pembelian. Pada umumnya, keputusan pembelian 

konsumen adalah membeli merek yang paling disukai, tetapi dua faktor 

bisa berada antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Faktor 

pertama adalah sikap orang lain dan faktor yang kedua adalah faktor 

situasional yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, preferensi dan niat 

pembelian tidak selalu menghasilkan pilihan pembelian yang aktual. 
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5. Perilaku Pasca Pembelian  

Tahap proses keputusan pembeli di mana konsumen mengambil 

tindakan selanjutnya setelah pembelian, berdasarkan kepuasan atau 

ketidakpuasan mereka. Kepuasan dan ketidakpuasan pembeli terletak 

pada hubungan ekspektasi konsumen dan kinerja anggapan produk. 

Proses pengambilan keputusan sangat bervariasi.  Ada yang 

sederhana dan ada yang kompleks. Hawkins dan Engel membagai proses 

pengambilan keputusan ke dalam 3 jenis, yaitu pengambilan keputusan 

yang luas (extended decision making), pengambilan keputusan yang 

terbatas (limited decision making), dan pengambilan keputusan yang 

bersifat kebiasaan (habitual decision making). 

Proses pengambilan keputusan yang luas merupakan jenis 

pengambilan keputusan yang paling lengkap, bermula dari pengenalan 

masalah konsumen yang dapat dipecahkan melalui pembelian beberapa 

produk. Untuk keperluan ini, konsumen mencari informasi tentang produk 

atau merek tertentu dan mengevaluasi seberapa baik masing-masing 

alternative tersebut dapat memecahkan masalahnya. 

Proses pengambilan keputusan terbatas terjadi apabila konsumen 

mengenal masalahnya, kemudian mengevaluasi beberapa alternative 

produk atau merek berdasarkan pengetahuan yang dimiliki tanpa berusaha 

(atau hanya melakukan sedikit usaha) mencari informasi baru tentang 

produk atau merek tersebut. 

Proses pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan merupakan 

proses yang paling sederhana, yaitu konsumen mengenal masalahnya 
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kemudian langsung mengambil keputusan untuk membeli merek 

favorit/kegemarannya (tanpa eveluasi alternatif). Evaluasi hanya terjadi 

apabila merek yang dipilih tersebut ternyata tidak sebagus/sesuai dengan 

yang diharapkan.  

Sebuah proses pengambilan keputusan pembelian tidak hanya 

berakhir dengan terjadinya transaksi pembelian, akan tetapi diikuti pula 

oleh tahap perilaku purnabeli (terutama dalam pengambilan keputusan 

yang luas). Dalam tahap ini konsumen merasakan tingkat kepuasan atau 

ketidakpuasan tertentu yang akan mempengaruhi perilaku berikutnya.
75

 

4. Perilaku Konsumen Muslim 

Perilaku konsumen Islami didasarkan atas rasionalitas yang 

disempurnakan dan mengintegrasikan kayakinan dan kebenaran yang 

melampaui rasionalitas manusia yang sangat terbatas berdasarkan Alquran 

dan Sunnah. Islam memberikan konsep pemuasan kebutuhan dibarengi 

kekuatan moral, ketiadaan tekanan batin dan adanya keharmonisan 

hubungan antara sesama.
76

 

Dalam Islam, perilaku seorang konsumen harus mencerminkan 

hubungan dirinya dengan Allah Swt. Dalam islam, konsumsi tidak dapat 

dipisahkan dari peranan keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur 

penting, karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cendrung 

memengaruhi kepribadian manusia, yaitu dalam bentuk perilaku, gaya 
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hidup, selera, sikap-sikap terhadap sesama manusia, sumber daya dan 

teknologi. Keimanan sangat memengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas 

konsumsi baik dalam bentuk kepuasan material maupun spiritual. Inilah 

yang disebut sebagai bentuk upaya meningkatkan keseimbangan antara 

orientasi duniawi dan ukhrawi. Keimanan memberikan saringan moral 

dalam membelanjakan harta dan sekaligus juga memotivasi pemanfaatan 

sumber daya (pendapatan) untuk hal-hal yang efektif.  

Saringan moral bertujuan menjaga kepentingan diri tetap berada 

didalam batas-batas kepentingan sosial dengan mengubah preferensi 

individual semata menjadi preferensi yang serasi antara individual dan 

sosial, serta termasuk pula saringan dalam rangka mewujudkan kebaikan 

dan kemanfaatan. Dalam konteks inilah kita dapat berbicara tentang 

bentuk-bentuk konsumsi halal dan haram, pelarangan terhadap israf, 

pelarangan terhadap bermewah-mewahan dan bermegah-megahan, 

konsumsi sosial, dan aspek-aspek normatif lainnya. Batasan konsumsi 

dalam Islam sebagaimana diuraikan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah 

ayat 168-169:
77

  

َۡ ٓأ بۡفًِۡۡلٌَّبطُۡٱٌُّۡهَبٌَ  ضِۡٱُكلُىْاِۡهوَّ َس  ِدۡۡۡل  بَۡوََّلۡرَزَّجُِعىْاُۡخطَُى  ۡطٍَِّجا ٗلا ِي ۡٱَحلَ  طَ   ٍ جٌٍِيۡۡۥإًَِّهُۡۡلشَّ ۡهُّ َۡعُذّوّٞ لَُكن 

ُهُشُكنۡثِۡۡإًََِّوب٨٦١ۡ
ٓىءِۡٱٌَأ  َشبٓءِۡٱوَۡۡلسُّ فَح  ِۡٱَوأَىۡرَقُىلُىْاَۡعلَىۡۡل  لَُوىَىّۡۡللَّ ٨٦١َۡۡهبََّۡلۡرَع 

 

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah setan; karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi 

kamu. Sesungguhnya setan hanya menyuruh kamu berbuat jahat 

dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu 

ketahui. 
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Batasan konsumsi dalam syariah tidak hanya berlaku pada makanan 

dan minuman saja, tetapi juga mencakup jenis-jenis komoditi lainnya. Dalam 

hal ini Quraish Shihab menjelaskan dalam Tafsir al-Misbah, bahwa komoditi 

yang haram itu ada dua macam, yaitu yang haram karena zatnya, seperti babi, 

bangkai, dan darah, dan yang haram karena sesuatu yang bukan dari zatnya, 

seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau 

digunakan, merugikan diri sendiri dan orang lain dan dampak negatif lainnya. 

Komoditi yang halal adalah yang bukan termasuk dalam dua macam ini. 

Pelarangan atau pengharaman konsumsi untuk suatu komoditi bukan 

tanpa sebab. Pengharaman untuk komoditi karena zatnya, karena antara lain 

berbahaya bagi tubuh, dan tentu berbahaya pula bagi jiwa. Sedangkan 

pengharaman yang bukan karena zatnya, karena antara lain memiliki kaitan 

langsung dalam membahayakan moral dan spiritual.
78

 

Bukan hanya aspek halal haram saja yang menjadi batasan konsumsi 

dalam syariah Islam. Termasuk pula aspek yang mesti diperhatikan adalah 

yang baik, yang cocok, yang bersih, dan yang tidak menjijikkan. Karena itu, 

tidak semua yang diperkenankan boleh dikonsumsi untuk semua keadaan. 

Syariah sendiri menganjurkan untuk memilih komoditi yang bersih dan 

bermanfaat dari semua komoditi yang diperbolehkan.  

Kemudian yang termasuk batasan konsumsi dalam syariah adalah 

pelarangan israf  atau berlebih-lebihan. Perilaku israf diharamkan sekalipun 

komoditi yang dibelanjakan adalah halal. Namun demikian, Islam tetap 
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membolehkan seorang Muslim untuk menikmati karunia kehidupan, selama 

itu masih dalam batas kewajaran. Dalam Al-Qur’an surat Al-A’raf ayat 31:
79

 

ۡوَۡ َۡوُكلُىْا ِجٖذ َۡهس  ُۡكلِّ ِۡعٌَذ ِۡصٌٌَزَُكن  ُۡخُزوْا َۡءاَدَم ًٓ جٌَِ ۡإًَِّهَُۡۡشثُىاْۡشۡ ٱ۞ٌَ 
 
ِشفُٓىْا ۡرُس  ۡۡۥَوََّل ٌُِۡحتُّ ََّل

ِشفٍِيَۡٱ ُوس   ١٨ۡۡل 
 

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap 

(memasuki) masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-

lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berlebih-lebihan. 

 

 

Selanjutnya difirmankan dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 87: 

ٓأٌَُّهَب ۡۡلَِّزٌيَۡٱٌَۡ  ِذَۡهبٓۡأََحلَّ ُهىْاۡطٍَِّجَ  ُۡٱَءاَهٌُىْاََّۡلۡرَُحشِّ ّۡۡللَّ ۡإِىَّ
 
زَُذٓوْا َۡوََّلۡرَع  َۡٱلَُكن   ّۡللَّ

ۡ زَِذٌيَۡٱََّلٌُِۡحتُّ ُوع   ١٨ۡۡل 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa 

yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu 

melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang melampaui batas. 

 

Dalam islam, perilaku konsumen digerakkan oleh seluruh aktivitas 

unsur manusia, yakni ruh, nafs (nabatiyah, hayawaniyah, dan natiqah),’aql, 

dan qalb. Mereka menimbulkan daya konsumsi manusia dalam 

menyeimbangkan kepentingan duniawi dan ukhrawi, memperhitungkan 

konsumsi saat ini dan akan datang, mengutamakan konsumsi dharuriyat, 

mengokohkannya dengan hajiyat, dan memperindahnya dengan tahsiniyat, 

dan menggunakan choice between substitutes manakala diperlukan. Dengan 

demikian, motif mardhatillah mengantarkan konsumen Muslim pada 

kesejahteraan fisikal dan spiritual yang hakiki.
80
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Ada beberapa prinsip dasar dalam berkonsumsi bagi seorang muslim. 

Prinsip prinsip tersebut antara lain:
81

 

1. Prinsip Syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi 

dalam melakukan konsumsi dimana terdiri dari:  

a. Prinsip Akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk 

ketaatan untuk beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia 

sebagai makhluk dan khalifah yang nantinya diminta pertanggung 

jawaban oleh Pencipta. (QS. Al-An’am : 165) 

ۡخَۡۡلَِّزيٱَۡوهُىَۡ َۡجَعلَُكن  ئَِف
ٓ ضِۡٱلَ  َس  ۡۡۡل  لَُىُكن  َج  ۡلٍِّ ٖذ ٖضَۡدَسَج  ۡثَع  َق ۡفَى  َضُكن  ۡثَع  َوَسفََع

َۡسثََّكَۡسِشٌُعۡ ۡإِىَّ ۡۗ ُكن  ِعقَبةِۡٱفًَِۡهبَٓۡءارَى  ۡۡۥَوإًَِّهُۡۡل  ِحٍُنُۢ ۡسَّ   ٨٦١ۡلََغفُىسّٞ
 

Artinya: dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa 

di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas 

sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk 

mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. 

Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan 

Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. 

 

b. Prinsip Ilmu, yaitu seseorang ketika akan mengkonsumsi harus 

mengetahui ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-

hukum yang berkaitan dengannya apakah merupakan sesuatu yang 

halal atau haram baik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya.  

c. Prinsip Amaliah, sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah 

diketahui tentang konsumsi Islami tersebut, seseorang dituntut untuk 

menjalankan apa yang sudah diketahui, maka dia akan mengkonsumsi 

hanya yang halal serta menjauhi yang haram dan syubhat. 
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2. Prinsip Kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah 

dijelaskan dalam syariat Islam, diantaranya: Sederhana, yaitu 

mengkonsumsi secara proporsional tanpa menghamburkan harta, 

bermewah-mewah, mubazir, namun tidak juga pelit. (QS. Al-A’raf : 31) 

َۡءاَدَمۡ ًٓ جٌَِ ِجٖذَۡوُكلُىْاۡوَۡ۞ٌَ  َۡهس  ِۡعٌَذُۡكلِّ َشثُىاْۡٱُخُزوْاِۡصٌٌَزَُكن  ۡإًَِّهُۡۡش 
 
ِشفُٓىْا ۡۡۥَوََّلۡرُس  ََّلٌُِۡحتُّ

ِشفٍِيَۡٱ ُوس   ١٨ۡۡل 
 

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap 

(memasuki) masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah 

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang berlebih-lebihan. 

 

3. Prinsip Prioritas, dimana memperhatikan urutan kepentingan yang 

harus diprioritaskan agar tidak menjadi kemudharatan. 

4. Prinsip Sosial, yaitu memperhatikan lingkungan social disekitarnya 

sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, misalnya 

untuk kepentingan umat, saling menanggung dan menolong. 

5. Kaidah Lingkungan, yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan 

kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutannya 

atau tidak merusak lingkungan. 

Asmaul Husna dalam jurnal yang berjudul Komodifikasi Agama: 

Pergeseran Praktik Bisnis Dan Kemunculan Kelas Menengah Muslim 

menjelaskan perilaku konsumen muslim yang ditulis oleh Yuswohady dalam 

buku berjudul Marketing To The Middle Class Muslim, bahwa perilaku 

konsumen muslim dipengaruhi oleh tipe-tipe konsumen, tipe konsumen 

muslim sendiri terdiri atas empat sosok, yaitu: 
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Gambar III.3 

Tipe Konsumen Muslim 

 

Apathist adalah istilah yang disematkan pada tipe konsumen yang 

memiliki pengetahuan, wawasan, dan seringkali memiliki tingkat 

kesejahteraan ekonomi yang masih rendah. Tipe konsumen ini memiliki 

kepatuhan dalam menjalankan nilai-nilai Islam yang juga rendah. Islam hanya 

digunakan sebagai simbol formal saja atau biasa dikenal dengan istilah “Islam 

KTP”. Tipe konsumen ini umumnya tidak memiliki pemahaman yang cukup 

mengenai produk-produk berlabel Islam atau menawarkan value proposition 

yang Islami. Karena itu mereka tak begitu peduli apakah suatu produk 

bermuatan nilai-nilai keislaman ataupun tidak. Tipe konsumen ini merupakan 

kelompok Islam mayoritas yang ada di Indonesia. Mereka bersedia distempel 

“Islam” agar lebih mudah diterima oleh masyarakat sekitar, meskipun mereka 

sendiri juga belum tentu menjalankan ibadah Islam. 

Rationalist, yaitu tipe konsumen yang memiliki pengetahuan, open 

minded, dan wawasan global, tetapi memiliki tingkat kepatuhan pada nilai-

nilai Islam yang lebih rendah. Segmen ini sangat kritis dan pragmatis dalam 

melakukan pemilihan produk berdasarkan parameter kemanfaatannya. Namun 

dalam memutuskan pembelian, mereka cenderung mengesampingkan aspek-

Tipe Konsumen 

Muslim 

Rationalist Apathist Conformist Universalist 
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aspek ketaatan pada nilai-nilai Islam. Bagi mereka label Islam, value 

proposition syariah, atau kehalalan bukanlah menjadi pertimbangan penting 

dalam mengambil keputusan pembelian melainkan sesuai dengan kebutuhan. 

Dapat dikatakan, penerimaan mereka terhadap Islam cenderung fleksibel 

praktis, hal ini menjadikan nilai Islam dan modernitas saling berkontestasi 

mempengaruhi keputusan pembelian mereka. 

Conformist, yaitu tipe konsumen Muslim yang umumnya sangat taat 

beribadah dan menerapkan nilai-nilai Islam secara normatif. Karena 

keterbatasan wawasan dan sikapnya yang cenderung konservatif, tipe 

konsumen ini kurang membuka diri terhadap nilai-nilai di luar Islam 

khususnya nilai-nilai Barat. Mereka menganggap modernisasi dalam 

masyarakat sebagai hal tabu dan islamisasi adalah cara untuk menjadikan 

kelas menengah Muslim menjadi lebih terarah. Pada level ini, mereka akan 

bersikap intoleran terhadap adanya perbedaan yang menurut mereka tidak 

sesuai dengan ajaran agama. Sedangkan untuk mempermudah pengambilan 

keputusan, mereka akan memilih produk-produk yang berlabel Islam yang 

diamini oleh otoritas Islam atau tokoh Islam panutannya. 

Universalist, yaitu tipe konsumen Muslim yang memiliki pengetahuan 

luas, pola pikir global, dan melek teknologi akan tetapi secara teguh tetap 

menjalankan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tipe 

konsumen ini memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam secara substantif, 

bukan normatif. Mereka adalah sosok yang toleran, open-minded, dan 

inklusif terhadap nilai-nilai di luar Islam.
82
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D. Hubungan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen 

Sebuah produk menjadi berharga atau bernilai bukan semata karena 

adanya atribut fisik dari produksi tersebut, tetapi juga karena adanya nilai 

(value) yang dipandang berharga oleh konsumen. Konsep ekonomi Islam 

tentang atribut fisik suatu barang mungkin tidak berbeda dengan pandangan 

pada umumnya, tetapi konsep nilai yang harus ada dalam setiap barang 

adalah nilai-nilai keIslaman (Islamic values). Adanya nilai ini pada akhirnya 

akan memberikan berkah dan bisa dianggap sebagai barang atau jasa yang 

memberikan mashlahah.
83

 Atribut yang dimaksud dalam pembahasan ini 

yaitu label halal. 

Label halal di kemasan bertujuan menyampaikan tentang informasi 

kandungan yang terdapat dalam produk tersebut sebagai keterangan jika 

produk dikatakan kehalalannya oleh lembaga yang berwenang dengan 

melakukan pengujian halal yang terdapat dalam kandungan produk.  

Dengan adanya label halal konsumen tidak merasa khawatir tentang 

kandungan atau yang lainnya dan sebagian besar penduduk Indonesia yang 

beragama islam pastinya semua produk yang akan dimilikinya haruslah 

bersyariat islam dengan persepsi bahwa ketika memakai suatu produk 

tersebut akan terjauhkan dalam mengkonsumsi produk yang tidak halal 

(haram). Sehingga produk yang berlabel halal merupakan suatu hal yang 

paling penting bagi konsumen tertarik dengan produknya dan menimbulkan 

minat belinya kemudian akan menciptkan keputusan pembelian.
84
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Dengan demikian, pemberian label halal pada produk merupakan 

faktor penting karena dengan adanya label halal pada kemasan produk akan 

memberikan rasa aman kepada konsumen. Saat konsumen sudah merasa 

aman dengan produknya, maka konsumen akan percaya dan loyal terhadap 

produk atau brand tersebut. Hal tersebut akan meningkatkan citra perusahaan 

sehingga produk memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan produk 

lainnya dan berpengaruh terhadap keputusan konsumen untuk membeli 

produk. 
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BAB V 

PENUTUP 

  

A. Kesimmpulan 

1. Hasil penelitian diperoleh peramaan regresi Y = 12,516 + 0,549X berarti 

bahwa terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara variabel 

persepsi label halal (X) terhadap variabel keputusan pembelian konsumen 

(Y). Hal ini dibuktikan melalui uji t dangan hasil thitung sebesar 3,607 > ttabel 

1,993 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000 < 0,05. Nilai koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 0,153 yang berarti bahwa variabel persepsi label 

halal dapat mempengaruhi variabel keputusan pembelian konsumen 

sebesar 15,3% sedangkan sisanya yaitu 84,7% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Nilai R sebesar 0,391 

menunjukkan bahwa korelasi antara persepsi label halal dengan keputusan 

pembelian konsumen memiliki hubungan yang rendah.  

2. Tinjauan Ekonomi Syari’ah Terhadap Pencantuman Label Halal Dalam 

Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen Di Toko Amanah 

Cosmetik Pekanbaru terdapat beberapa prisnsip-prinsip dasar konsumsi 

seorang muslim diantaranya yaitu prinsip syari’ah yang terdiri dari prinsip 

akidah, prinsip ilmu, dan prinsip amaliah, kemudian prinsip kuantitas dan 

prinsip prioritas. 

 

B. Saran 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukan bahwa keputusan 

pembelian konsumen kosmetik yang dipengaruhi oleh persepsi terhadap 
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label halal yang rendah, disarankan bagi konsumen muslim untuk 

mempertimbangkan kehalalan suatu produk sebelum memutuskan untuk 

mengkonsumsinya agar prinsip dasar konsumsi seorang muslim dalam 

Islam dapat terlaksana supaya terhindar dari kemudharatan. 

2. Perusahaan sebaiknya bekerja sama dengan LPPOM MUI dan selalu 

mencantumkan label halal pada setiap produk yang diproduksinya agar 

hak konsumen atas kepastian kehalalan suatu produk dapat terpenuhi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan untuk lebih memperluas 

penelitian tentang pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian 

konsumen dan lebih mengkaji betapa pentingnya arti kehalalan suatu 

produk yang akan kita konsumsi. 

  



 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Andriani, Lilik. Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Kosmetik Wardah di Bandar Lampung, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Lampung : Bandar Lampung, 2017) 

Anggraeni, Maya. Pengaruh Persepsi Label Halal, Citra Merek (Brand Image), 

Dan Word Of Mouth (Wom) Terhadap Minat Beli Ulang Produk, (Skripsi 

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Yogyakarta: 2016) 

Arikunto, Suharsimi. Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990) 

Astrila, Gina dan Agus Putranto. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Tentang Pesan 

Halal Terhadap Tingkat Kepercayaan Pada Produk Kosmetik, http://e-

journal.uajy.ac.id/ (13 Februari 2020) 

Badri, Sutrisno. Metode Statistika Untuk Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta: 

Ombak, 2012) 

Burhanuddin,. Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal, 

(Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011) 

Data konsumen muslimah produk kosmetik Amanah Cosmetik Pekanbaru per 

bulan. 

Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, 

(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006) 

Gusnita, Desi. Pemilik Amanah Cosmetik Pekanbaru, observasi pada tanggal 6 

Oktober 2019, 09.00  

http://duniaindustri.com/jumlah-pemain-bertambah-industri-kosmetik-tumbuh-

736/, (Diakses pada tanggal 02-10-2019, pukul 20.18 WIB) 

http://yurlinaagriunimusnad.blogspot.com/2011/02/makalah-produk-

kosmetik.html, (Diakses pada tanggal (27-10-2019, pukul 22.49 WIB) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kosmetik, (Diakses pada tanggal (27-10-2019, pukul 

22.49 WIB) 

Husna, Asmaul. Komodifikasi Agama: Pergeseran Praktik Bisnis Dan 

Kemunculan Kelas Menengah Muslim, Jurnal Komunikasi Global, 

Volume 2, Nomor 2, 2018 

Ilsanti, Devi dkk. Pengaruh Atribut Produk Dan Label Halal Sebagai Variabel 

Moderating Terhadap Keputusan Pembelian Facial Wash Wardah, (e – 

Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN Fakultas Ekonomi 

Unisma) 

http://e-journal.uajy.ac.id/
http://e-journal.uajy.ac.id/
http://duniaindustri.com/jumlah-pemain-bertambah-industri-kosmetik-tumbuh-736/
http://duniaindustri.com/jumlah-pemain-bertambah-industri-kosmetik-tumbuh-736/
http://yurlinaagriunimusnad.blogspot.com/2011/02/makalah-produk-kosmetik.html
http://yurlinaagriunimusnad.blogspot.com/2011/02/makalah-produk-kosmetik.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Kosmetik


 

 

Kotler, Philip. Marketing. Jilid 1, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999) 

  ,  Manajemen Pemasaran,(Jakarta: Prenhallindo, 2000) 

Kotler, Philip & GeryAmstrong. Dasar-dasar Pemasaran. Jilid 1. Alih Bahasa 

Alexander Sindoro dan Benyamin Molan. (Jakarta: Penerbit Prehalindo, 

2002) 

  ,  Prinsip-prinsip Pemasaran Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 2001) 

Makrufah, Izmi Aziz. Pengaruh Citra Merek Dan Label Halal Terhadap 

Keputusan Pembelian Kosmetik, (Skripsi Jurusan Manajemen Bisnis 

Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri 

Surakarta: 2017) 

Muflih, Muhammad. Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam, 

(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006) 

Muhammad. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif. 

Mujahidin, Akhmad. Ekonomi Islam 2, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014) 

Narbuko, Achmadi. Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Bumim Aksara, 2005) 

Nazir, Moh. Metode Penelitian,  (Bogor : Ghalia  Indonesia, 2005 ) 

Prasetyo, Bambang. Metode Penelitian Kuantitatif , (Jakarta:PT. Raja Grafindo 

Persada, 2010) 

Pangaribuan, Lina. Efek Samping Kosmetik Dan Penangananya  Bagi Kaum 

Perempuan, Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Vol. 15 (2) Desember 2017. 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 

: HK.00.05.42.1018 Tentang Bahan Kosmetik  

Priyatno, Duwi. Cara Kilat Analisis Data Dengan SPSS 20, (Yogyakarta: CV 

Andi Offset, 2012) 

Rafita, Helsy Zella. Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian 

Produk Kosmetik, (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung: 2017) 

Rangkuti, Freddy. Stratege Promosi Yang Kreatif & Analisis Kasus Integrated 

Marketing Communication, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009) 

Sangadji, Etta Mamang. Perilaku Konsumen – Pendekatan Praktis Disertai 

Himpunan Jurnal Penelitian,(Yogyakarta: ANDI, 2013) 



 

 

Santosa, Purbayu Budi dan Ashari.  Analisis Statistik Dengan Microsoft Excel dan 

SPSS, Edisi 1, (Yogyakarta: Andi, 2005) 

Sanusi, Anwar. Metode Penelitian Bisnis, (Jakarta : Salemba Empat, 2011) 

  . Metodologi Penelitian Bisnis. Cetakan Ketiga. (Jakarta: Salemba empat  

2013) 

   . 5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17, (Yogyakarta: Andi, 2009) 

Setiadi, Nugroho J. Perilaku Konsumen edisi revisi ke-4. Penerbit Kencana, 

(Jakarta. Cetakan kedua. Jakarta:PT GramediaPustaka Utama, 2010) 

Sheth, Jagdish N, dkk. Customer Behavior: Customer Behavior and Beyond, 

(Orlando United States Of America: Harcourt Brace Collage Publishers, 

1999) 

Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2006) 

  . Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2014) 

  .  Statistika Untuk Penelitian, (CV ALFABETA, 2009) 

  .Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2006) 

Sunyoto, Danang. Dasar-dasar manajemen Pemasaran Konsep, Strategi dan 

Kasus, (Yogyakarta: CAPS, 2012) 

Supardi. Aplikasi Statistika Dalam Penelitian, (Jakarta: Ufuk Press, 2011) 

Teguh,  Muhammad. Metode Penelitian Ekonomi, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 

2005) 

Tjiptono, Fandy. Strategi Pemasaran Edisi III, (Yogyakarta: ANDI, 2008) 

Umar, Husen. Metode Riset Bisnis, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan 

Produk Halal 

Usman, Husein dan R. Purnomo Setiady Akbar. Pengantar Statistik, (Yogyakarta: 

Bumi Aksara, 2006) 

Wawancara dengan konsumen Amanah Cosmetik Pekanbaru. 

Yuswohady, Marketing to the Middle Class Muslim-Kenali Perubahannya, 

Pahami Perilakunya, Petakan Strateginya, (Jakarta : Penerbit Gramedia 

Pustaka Utama, 2015) 



 

 

KUISIONER 

Pengaruh Persepsi Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen 

Di Toko Amanah Cosmetik Pekanbaru Menurut Ekonomi Syari’ah 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Kepada Responden yang terhormat, 

Sehubung dengan penyusunan skripsi dengan judul ”Pengaruh Persepsi 

Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Di Toko Amanah 

Cosmetik Pekanbaru Menurut Ekonomi Syari’ah” dalam rangka 

menyelesaikan studi pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dengan tujuan tersebut, saya memohon kesediaan Ibu/Saudari yang dipilih 

sebagai responden untuk meluangkan waktu mengisi jawaban pada kuisioner ini 

sesuai dengan keadaan sebenarnya guna membantu terlaksananya penelitian ini. 

Atas partisipasi Ibu/Saudari dalam mengisi kuisioner ini, saya ucapkan 

terimakasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

A. Identitas Responden 

Nama   :............................. 

Umur   :............................. 

Agama   :............................. 

Pekerjaan   :............................. 

 

B. Petunjuk Pengisian 

Berilah tanda ( √ ) seberapa besar tingkat persetujuan anda terhadap 

pertanyaan-pertanyaan berikut. Jawablah masing-masing pertanyaan dengan 

satu jawaban. 

Keterangan: 

1. Sangat Setuju (SS) 

2. Setuju (S) 

3. Ragu-ragu (RG) 

4. Tidak setuju (TS) 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) 



 

 

C. Daftar Pernyataan 

1. Persepsi Label Halal 

No Pernyataan SS S RG TS STS 

 Keamanan (safety)      

1. 

Label halal pada suatu produk kosmetik 

menjamin kehalalan dan keamanan produk 

tersebut 
     

2. 

Saya meyakini produk kosmetik yang 

berlabel halal adalah produk yang baik dan 

aman 
     

3. 
Saya merasa aman untuk menggunakan 

produk kosmetik karena berlabel halal 
     

 Nilai keagamaan (religious value)      

4. 
Produk kosmetik berlabel halal diproses 

sesuai dengan syariat Islam 
     

5. 

Sebagai seorang muslimah saya 

mengkonsumsi produk-produk yang 

berlabel halal 
     

6. 

Label halal pada produk kosmetik 

merupakan jaminan bagi seorang konsumen 

muslim sebelum menggunakan produk 

tersebut 

     

 Kesehatan (health)      

7. 

Produk kosmetik berlabel halal merupakan 

produk yang memenuhi syarat kehalalan 

sesuai syariat Islam 
     

8. 

Produk kosmetik berlabel halal merupakan 

produk kosmetik yang aman sehingga tidak 

membahayakan bagi kesehatan 
     

9. 

Labelisasi halal pada produk kosmetik 

memberikan jaminan terbebas dari bahan-

bahan yang haram yang membahayakan 

bagi kesehatan 

     

 Kekhususan (exclusivity)      

10. 

Saya percaya sertifikat halal dari MUI itu 

ditunjukkan untuk setiap jenis produk yang 

sudah terjamin kehalalannya dan bukan 

sekedar merek saja 

     

11. 

Produk kosmetik berlabel halal merupakan 

produk kosmetik yang memiliki mutu 

dengan produksi yang baik dan hanya 

menggunakan bahan dengan spesifikasi 

     



 

 

yang sesuai dengan kosmetik 

12. 

Sertifikat halal dari MUI diberikan khusus 

untuk produk yang telah terjamin 

kehalalannya sesuai ketentuan MUI 
     

 

2. Keputusan Pembelian 

 

No Pernyataan SS S RG TS STS 

 Kemantapan pada sebuah produk      

1. 
Saya merasa yakin membeli produk kosmetik 

karena ada label halalnya 
     

2. 

Sebagai seorang muslimah, saya lebih 

memilih untuk membeli produk kosmetik 

yang ada label halalnya  
     

3. 

Label halal pada kemasan produk kosmetik 

memberikan informasi tentang jaminan dan 

mutu produk 
     

 Kebiasaan dalam membeli produk      

4. 

Saya biasanya memperhatikan ada atau 

tidaknya label halal pada kemasan produk 

sebelum memutuskan untuk membeli produk 

kosmetik tersebut 

     

5. 

Saya menjadikan label halal sebagai 

pertimbangan sebelum membeli produk 

kosmetik 
     

6. 
Saya memilih produk kosmetik berlabel halal 

karena saya seorang muslimah 
     

 Memberikan rekomendasi kepada orang lain      

7. 

Saya akan menceritakan pengalaman saya 

setelah membeli produk kosmetik yang 

berlabel halal kepada teman dan keluarga saya 
     

8. 

Sebagai seorang muslimah, saya 

merekomendasikan kepada keluarga dan 

teman-teman untuk memilih produk kosmetik 

yang berlabel halal karena sudah ada jaminan 

halalnya 

     

 Melakukan pembelian ulang      

9. 

Produk kosmetik berlabel halal terjamin 

keamanannya sehingga aman digunakan 

berulang-ulang 
     



 

 

10. 
Dari semua jenis produk kosmetik, saya akan 

tetap memilih produk yang ada label halalnya 
     

11. 

Bagi saya produk kosmetik berlabel halal 

memberikan tingkat kepuasan tertentu 

sehingga mendorong saya melakukan 

pembelian ulang 

     

 

  



 

 

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN 

 

1. Bagaimana gambara umum toko Amanah Cosmetik Pekanbaru ini sejak mula 

didirikan? 

2. Bagaiman karakteristik konsumen yang berbelanja di toko Amanah Cosmetik 

Pekanbaru ini? 

3. Apakah konsumen produk kosmetik di toko Amanah Cosmetik Pekanbaru 

pernah mempertanyakan atau mempermasalahkan tentang ada atau tidaknya 

label halal pada produk kosmetik yang mereka beli? 

4. Apa saja yang menjadi pertimbangan bagi konsumen sebelum melakukan 

keputusan pembelian produk kosmetik di toko Amanah Cosmetik Pekanbaru 

ini? 

5. Bagaimana persepsi konsumen terhadap ada atau label halal pada kemasan 

produk kosmetik? Apakah mempengaruhi keputusannya dalam membeli atau 

tidak? 

 

  



 

 

 

Tabulasi Data 

Pengaruh Persepsi Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen  

Di Toko Amanah Cosmetic Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah 

 

A. Persepsi Label Halal (X) 

No  

Responden 

Persepsi Label Halal (X) Total X 

X.1 X.2 X.3 X.4 X.5 X.6 X.7 X.8 X.9 X.10 X.11 X.12 

1 4 5 4 4 3 3 4 4 4 5 4 5 49 

2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 57 

3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 48 

4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 59 

5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 58 

6 5 4 4 5 3 4 4 3 4 5 5 5 51 

7 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 58 

8 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 57 

9 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 58 

10 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 5 54 

11 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 55 

12 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 54 

13 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 56 

14 4 4 4 4 2 3 4 4 4 5 5 5 48 

15 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 56 

16 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 52 



 

 

17 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 59 

18 5 3 3 5 3 3 5 5 5 5 4 5 51 

19 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 52 

20 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 52 

21 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 59 

22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 51 

24 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 53 

25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

26 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 49 

27 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 50 

28 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 55 

29 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 59 

30 4 5 5 5 5 5 4 3 5 4 4 4 53 

31 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 58 

32 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 58 

33 5 5 3 5 3 4 5 3 5 5 5 5 53 

34 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 57 

35 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 58 

36 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 55 

37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 51 

38 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 

39 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 56 

40 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 58 



 

 

41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

42 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 58 

43 5 3 3 5 3 4 4 4 4 3 4 5 47 

44 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 58 

45 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 58 

46 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 55 

47 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 55 

48 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 58 

49 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 56 

50 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 53 

51 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 47 

52 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 59 

53 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 5 45 

54 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 52 

55 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 50 

56 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 53 

57 5 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 5 45 

58 5 5 5 4 4 3 5 4 5 5 4 4 53 

59 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 58 

60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 56 

61 4 3 4 3 4 2 3 4 2 4 4 3 40 

62 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 50 

63 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 5 41 

64 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 53 



 

 

65 5 4 2 4 4 3 4 5 4 5 5 5 50 

66 5 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 50 

67 4 5 4 5 3 4 5 3 5 5 5 5 53 

68 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 45 

69 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 48 

70 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 51 

71 5 5 4 5 3 4 5 4 4 5 4 5 53 

72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 50 

73 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 54 

74 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 44 

 

B. Keputusan Pembelian (Y) 

No  

Responden 

Keputusan Pembelian (Y) Total Y 

Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Y.11 

1 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 30 

2 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 50 

3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 2 3 31 

4 5 4 4 5 3 4 3 4 4 3 2 41 

5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 41 

6 5 4 4 2 2 4 3 4 4 3 3 38 

7 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 46 

8 5 4 4 5 4 5 2 5 4 3 4 45 

9 5 3 5 3 3 5 4 4 5 3 3 43 



 

 

10 4 3 5 2 2 5 3 2 3 3 3 35 

11 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 49 

12 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 39 

13 5 3 5 3 3 5 5 5 3 3 3 43 

14 5 2 5 5 3 5 5 4 3 2 3 42 

15 5 4 5 4 3 5 3 5 4 3 3 44 

16 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 46 

17 5 4 5 3 2 5 3 4 4 3 2 40 

18 4 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 33 

19 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 52 

20 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 46 

21 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 42 

22 5 5 4 5 3 4 4 5 4 3 4 46 

23 5 4 4 4 2 3 3 4 4 3 3 39 

24 4 3 4 5 3 5 5 5 4 3 2 43 

25 5 4 5 5 4 5 4 5 4 3 3 47 

26 4 3 4 5 3 4 2 3 3 2 3 36 

27 5 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 39 

28 3 3 4 2 1 4 3 4 3 2 1 30 

29 4 3 2 4 3 3 4 5 3 2 2 35 

30 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 50 

31 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 1 36 

32 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 53 

33 3 2 3 3 2 3 5 3 3 2 3 32 



 

 

34 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 2 44 

35 5 3 4 5 2 5 4 5 4 3 4 44 

36 5 5 5 5 2 5 4 4 4 2 3 44 

37 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 49 

38 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 2 45 

39 5 3 3 5 3 5 4 5 4 2 4 43 

40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 53 

41 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 54 

42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 

43 4 4 3 5 4 5 4 5 4 3 3 44 

44 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 51 

45 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 54 

46 4 3 2 1 2 3 1 2 5 2 1 26 

47 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 49 

48 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 52 

49 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 46 

50 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 41 

51 4 3 4 1 2 4 3 3 4 3 3 34 

52 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 40 

53 3 3 2 2 2 3 4 4 3 2 2 30 

54 4 3 3 2 2 4 4 3 4 3 3 35 

55 4 5 4 4 4 3 4 5 3 3 3 42 

56 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 46 

57 2 3 3 2 3 4 4 4 3 2 3 33 



 

 

58 4 3 3 2 3 5 5 5 4 3 3 40 

59 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 38 

60 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 34 

61 3 4 2 4 4 4 5 4 2 4 3 39 

62 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 39 

63 2 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 43 

64 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 38 

65 5 4 3 2 3 4 5 5 5 4 3 43 

66 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 2 37 

67 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 38 

68 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 36 

69 4 5 4 3 3 4 4 5 5 3 3 43 

70 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 48 

71 4 3 3 3 2 4 3 4 4 2 4 36 

72 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 49 

73 5 5 5 4 3 5 4 4 4 3 4 46 

74 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 36 



 

 

 

HASIL UJI VALIDASI VARIABEL PERSEPSI LABEL HALAL (X) 

Correlations 

 X.1 X.2 X.3 X.4 X.5 X.6 X.7 X.8 X.9 X.10 X.11 X.12 X_total 

X.1 Pearson 
Correlation 

1 ,429
**
 ,322

**
 ,650

**
 ,242

*
 ,329

**
 ,519

**
 ,261

*
 ,296

*
 ,148 ,020 ,128 ,571

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,005 ,000 ,038 ,004 ,000 ,025 ,011 ,207 ,868 ,279 ,000 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

X.2 Pearson 
Correlation 

,429
**
 1 ,521

**
 ,522

**
 ,390

**
 ,564

**
 ,516

**
 ,243

*
 ,455

**
 ,162 ,181 ,079 ,701

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,037 ,000 ,167 ,123 ,505 ,000 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

X.3 Pearson 
Correlation 

,322
**
 ,521

**
 1 ,426

**
 ,413

**
 ,588

**
 ,354

**
 ,228 ,302

**
 ,182 ,134 -,126 ,633

**
 

Sig. (2-tailed) ,005 ,000  ,000 ,000 ,000 ,002 ,051 ,009 ,120 ,256 ,284 ,000 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

X.4 Pearson 
Correlation 

,650
**
 ,522

**
 ,426

**
 1 ,218 ,550

**
 ,639

**
 ,261

*
 ,504

**
 ,184 ,176 ,138 ,702

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,062 ,000 ,000 ,025 ,000 ,117 ,133 ,241 ,000 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

X.5 Pearson 
Correlation 

,242
*
 ,390

**
 ,413

**
 ,218 1 ,564

**
 ,244

*
 ,366

**
 ,320

**
 ,089 ,140 -,016 ,577

**
 

Sig. (2-tailed) ,038 ,001 ,000 ,062  ,000 ,036 ,001 ,005 ,451 ,233 ,892 ,000 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

X.6 Pearson 
Correlation 

,329
**
 ,564

**
 ,588

**
 ,550

**
 ,564

**
 1 ,563

**
 ,447

**
 ,570

**
 ,253

*
 ,334

**
 ,187 ,830

**
 

Sig. (2-tailed) ,004 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,029 ,004 ,111 ,000 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

X.7 Pearson 
Correlation 

,519
**
 ,516

**
 ,354

**
 ,639

**
 ,244

*
 ,563

**
 1 ,526

**
 ,682

**
 ,365

**
 ,237

*
 ,124 ,771

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,002 ,000 ,036 ,000  ,000 ,000 ,001 ,042 ,293 ,000 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 



 

 

X.8 Pearson 
Correlation 

,261
*
 ,243

*
 ,228 ,261

*
 ,366

**
 ,447

**
 ,526

**
 1 ,513

**
 ,304

**
 ,194 ,086 ,602

**
 

Sig. (2-tailed) ,025 ,037 ,051 ,025 ,001 ,000 ,000  ,000 ,009 ,098 ,465 ,000 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

X.9 Pearson 
Correlation 

,296
*
 ,455

**
 ,302

**
 ,504

**
 ,320

**
 ,570

**
 ,682

**
 ,513

**
 1 ,435

**
 ,350

**
 ,178 ,754

**
 

Sig. (2-tailed) ,011 ,000 ,009 ,000 ,005 ,000 ,000 ,000  ,000 ,002 ,128 ,000 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

X.10 Pearson 
Correlation 

,148 ,162 ,182 ,184 ,089 ,253
*
 ,365

**
 ,304

**
 ,435

**
 1 ,560

**
 ,214 ,501

**
 

Sig. (2-tailed) ,207 ,167 ,120 ,117 ,451 ,029 ,001 ,009 ,000  ,000 ,067 ,000 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

X.11 Pearson 
Correlation 

,020 ,181 ,134 ,176 ,140 ,334
**
 ,237

*
 ,194 ,350

**
 ,560

**
 1 ,380

**
 ,470

**
 

Sig. (2-tailed) ,868 ,123 ,256 ,133 ,233 ,004 ,042 ,098 ,002 ,000  ,001 ,000 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

X.12 Pearson 
Correlation 

,128 ,079 -,126 ,138 -,016 ,187 ,124 ,086 ,178 ,214 ,380
**
 1 ,255

*
 

Sig. (2-tailed) ,279 ,505 ,284 ,241 ,892 ,111 ,293 ,465 ,128 ,067 ,001  ,029 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

X_total Pearson 
Correlation 

,571
**
 ,701

**
 ,633

**
 ,702

**
 ,577

**
 ,830

**
 ,771

**
 ,602

**
 ,754

**
 ,501

**
 ,470

**
 ,255

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,029  
N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).           
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).           

 

  



 

 

HASIL UJI VALIDASI VARIABEL KEPUTUSAN  

PEMBELIAN KONSUMEN (Y) 

 
Correlations 

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Y.11 Y_total 

Y.1 Pearson Correlation 1 ,360
**
 ,546

**
 ,371

**
 ,303

**
 ,518

**
 ,089 ,301

**
 ,485

**
 ,300

**
 ,314

**
 ,587

**
 

Sig. (2-tailed)  ,002 ,000 ,001 ,009 ,000 ,450 ,009 ,000 ,009 ,006 ,000 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

Y.2 Pearson Correlation ,360
**
 1 ,529

**
 ,466

**
 ,633

**
 ,392

**
 ,230

*
 ,411

**
 ,471

**
 ,528

**
 ,419

**
 ,726

**
 

Sig. (2-tailed) ,002  ,000 ,000 ,000 ,001 ,049 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

Y.3 Pearson Correlation ,546
**
 ,529

**
 1 ,384

**
 ,397

**
 ,654

**
 ,223 ,235

*
 ,362

**
 ,403

**
 ,423

**
 ,677

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,001 ,000 ,000 ,057 ,043 ,002 ,000 ,000 ,000 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

Y.4 Pearson Correlation ,371
**
 ,466

**
 ,384

**
 1 ,645

**
 ,435

**
 ,299

**
 ,512

**
 ,240

*
 ,394

**
 ,442

**
 ,720

**
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,001  ,000 ,000 ,010 ,000 ,040 ,001 ,000 ,000 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

Y.5 Pearson Correlation ,303
**
 ,633

**
 ,397

**
 ,645

**
 1 ,491

**
 ,407

**
 ,510

**
 ,465

**
 ,719

**
 ,573

**
 ,834

**
 

Sig. (2-tailed) ,009 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

Y.6 Pearson Correlation ,518
**
 ,392

**
 ,654

**
 ,435

**
 ,491

**
 1 ,406

**
 ,398

**
 ,412

**
 ,410

**
 ,455

**
 ,722

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

Y.7 Pearson Correlation ,089 ,230
*
 ,223 ,299

**
 ,407

**
 ,406

**
 1 ,571

**
 ,144 ,370

**
 ,297

*
 ,530

**
 

Sig. (2-tailed) ,450 ,049 ,057 ,010 ,000 ,000  ,000 ,222 ,001 ,010 ,000 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

Y.8 Pearson Correlation ,301
**
 ,411

**
 ,235

*
 ,512

**
 ,510

**
 ,398

**
 ,571

**
 1 ,349

**
 ,398

**
 ,335

**
 ,659

**
 

Sig. (2-tailed) ,009 ,000 ,043 ,000 ,000 ,000 ,000  ,002 ,000 ,003 ,000 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

Y.9 Pearson Correlation ,485
**
 ,471

**
 ,362

**
 ,240

*
 ,465

**
 ,412

**
 ,144 ,349

**
 1 ,509

**
 ,355

**
 ,610

**
 



 

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,002 ,040 ,000 ,000 ,222 ,002  ,000 ,002 ,000 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

Y.10 Pearson Correlation ,300
**
 ,528

**
 ,403

**
 ,394

**
 ,719

**
 ,410

**
 ,370

**
 ,398

**
 ,509

**
 1 ,604

**
 ,751

**
 

Sig. (2-tailed) ,009 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

Y.11 Pearson Correlation ,314
**
 ,419

**
 ,423

**
 ,442

**
 ,573

**
 ,455

**
 ,297

*
 ,335

**
 ,355

**
 ,604

**
 1 ,705

**
 

Sig. (2-tailed) ,006 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,010 ,003 ,002 ,000  ,000 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

Y_total Pearson Correlation ,587
**
 ,726

**
 ,677

**
 ,720

**
 ,834

**
 ,722

**
 ,530

**
 ,659

**
 ,610

**
 ,751

**
 ,705

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).          
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).          

 

  



 

 

 

DESKRIPTIF VARIABEL 

Statistics 

 Persepsi label halal Keputusan pembelian 

N 
Valid 74 74 

Missing 0 0 
Mean 53,43 41,86 
Median 53,50 42,50 
Mode 58 43

a
 

Std. Deviation 4,694 6,590 
Variance 22,030 43,434 
Range 20 28 
Minimum 40 26 
Maximum 60 54 
Sum 3954 3098 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

HASIL UJI RELIABILITAS VARIABEL PERSEPSI LABEL HALAL (X) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 74 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 74 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,856 12 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

X.1 48,84 19,398 ,484 ,848 
X.2 48,99 18,096 ,617 ,839 
X.3 49,20 18,054 ,518 ,847 
X.4 48,92 18,678 ,634 ,839 
X.5 49,36 18,618 ,459 ,851 
X.6 49,22 16,446 ,764 ,826 
X.7 48,93 18,173 ,713 ,834 
X.8 49,08 18,870 ,506 ,847 
X.9 49,01 17,904 ,685 ,834 
X.10 48,78 19,624 ,399 ,854 
X.11 48,85 19,909 ,371 ,855 
X.12 48,57 21,262 ,176 ,862 

 

  



 

 

HASIL UJI RELIABILITAS VARIABEL KEPUTUSAN PEMBELIAN 

KONSUMEN (Y) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 74 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 74 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,885 11 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Y.1 37,58 38,192 ,505 ,880 

Y.2 38,07 35,817 ,654 ,871 

Y.3 37,91 36,224 ,592 ,875 

Y.4 38,00 33,671 ,615 ,876 

Y.5 38,54 33,128 ,775 ,862 

Y.6 37,57 37,290 ,665 ,872 

Y.7 38,11 38,262 ,429 ,885 

Y.8 37,69 37,505 ,587 ,876 

Y.9 37,91 38,224 ,535 ,879 

Y.10 38,68 35,702 ,685 ,869 

Y.11 38,61 35,392 ,618 ,873 

 

  



 

 

UJI NORMALITAS DATA 

 
 

 

 
 

HASIL UJI AUTOKORELASI 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,391
a
 ,153 ,141 4,34945 1,897 

a. Predictors: (Constant), keputusanpembeliankonsumen  

b. Dependent Variable: persepsilabelhalal   

 



 

 

UJI HETEROSKEDASTISITAS 

 
 

UJI REGRESI SEDERHANA 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12.516 8.168  1.532 .130 

persepsilabelhalal .549 .152 .391 3.607 .001 

a. Dependent Variable: keputusanpembeliankonsumen   

 

UJI HIPOTESIS PARSIAL (Uji-t) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12.516 8.168  1.532 .130 

persepsilabelhalal .549 .152 .391 3.607 .001 

a. Dependent Variable: keputusanpembeliankonsumen   

 



 

 

KOEFISIEN DETERMINASI 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .391
a
 .153 .141 4.34945 1.897 

a. Predictors: (Constant), keputusanpembeliankonsumen  

b. Dependent Variable: persepsilabelhalal   

 

  



 

 

TABEL DURBIN WATSON (DW), α=5%
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TABEL r 
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