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ABSTRACT 

Today cosmetics is one of the needs for Muslim women. Cosmetics is a 

form of representation of each woman's personality and as beauty symbol for a 

woman. This product cannot be separated from the daily life of woman, especially 

Muslim woman in Indonesia. Indonesia is one of the world's largest Muslim 

countries, public awareness of halal products and lifestyles is characterized by an 

increase in demand of halal product and development of national halal cosmetics 

industry. Halal cosmetics and personal care products is one of the product line that 

is currently growing rapidly in the market. The present study will include theoretical 

and practical contributions which involve dimensions theory diffusion of 

innovation and religiosity perspectives to analyse the preference of Muslim 

consumers against halal cosmetic products. Specific observations will be made on 

Wardah Cosmetics Brand products as a pioneer of halal cosmetics in Indonesia.  

This research is categorized as quantitative descriptive research with survey 

analysis method. Data collecting is done by the researcher by sampling and using 

questionnaires as data source. Respondents were selected based on non-probability 

sampling and convenience sampling techniques. The research model was tested to 

150 samples of consumer Wardah cosmetics. The results of the analysis in this 

study were tested using Multiple Regression Analysis and Moderated Regression 

Analysis. The results showed three of the six hypotheses tested had a significant 

influence on the formation of Halal Cosmetics Preference. In this research, Product 

Characteristics and Social Influence has a positive effect on the establishment of 

Halal Cosmetics Preference. The level of Innovativeness in low Muslim women 

tends to shape the attitude of Muslim women increasingly choose halal cosmetic 

products. Researcher’s advice to Wardah cosmetics as halal cosmetics company to 

continue to do marketing strategy through Halal Product Development approach. 

Keyword : Consumer Preference, Halal Cosmetics, Religiosity, Consumer 

Innovativeness, Product Characteristics, Social Influnce 
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ABSTRAK 

Dewasa ini kosmetik merupakan salah satu kebutuhan bagi wanita muslim. 

Kosmetik merupakan bentuk representasi dari kepribadian masing-masing wanita 

dan simbol kecantikan bagi seorang wanita. Produk ini tentunya tidak dapat 

dilepaskan dari keseharian para wanita muslim. Indonesia merupakan salah satu 

negara berpenduduk muslim terbesar dunia, meningkatnya gaya hidup halal dan 

kesadaran masyarakat terhadap produk halal ditandai dengan adanya peningkatan 

permintaan dan perkembangan industri halal nasional. Kosmetik dan produk 

perawatan pribadi Halal merupakan salah satu lini produk halal yang saat ini 

berkembang pesat di pasar. Studi kali ini akan mencakup kontribusi teoritis dan 

praktis yang mana melibatkan dimensi teori difusi inovasi dan prespektif 

religiusitas untuk menganalisa pembentukan preferensi konsumen muslim terhadap 

produk kosmetik halal. secara spesifik pengamatan akan dilakukan pada produk 

Wardah Cosmetics Brand sebagai pionir kosmetik halal di Indonesia. 

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

metode analisis survey. Penghimpunan data dilakukan oleh peneliti dengan 

pengambilan sampel dan penggunaan kuesioner sebagai sumber data. Responden 

dipilih berdasarkan teknik non probability sampling dan convenience sampling. 

Model penelitian diuji kepada 150 sampel konsumen wardah cosmetics. Hasil 

analisis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan Multiple Regression 

Analysis dan Moderated Regression Analysis. Hasil penelitian menunjukan tiga dari 

enam hipotesis yang diuji memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan 

Halal Cosmetics Preference. Pada penelitian ini Product Characteristics dan Social 

Influence berpengaruh positif terhadap pembentukan Halal Cosmetics Preference. 

Tingkat Innovativeness pada wanita muslim yang rendah cenderung membentuk 

sikap wanita muslim semakin memilih produk kosmetik halal. Peneliti 

menyarankan kepada wardah cosmetics selaku perusahaan kosmetik halal untuk 

terus melakukan strategi pemasaran melalui pendekatan Halal Product 

Development. 

Keyword : Consumer Preference, Halal Cosmetics, Religiosity, Consumer 

Innovativeness, Product Characteristics, Social Influnce 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dewasa ini konsumen mulai memperhatikan produk halal sebagai salah satu 

produk yang menjadi pilihan didalam memenuhi kebutuhan konsumen (Rezai, 

Mohamed, Shamsudin, & C, 2009). Mulai meningkatnya gaya hidup halal dan 

kesadaran muslim terhadap jaminan kualitas produk konsumsi, ditandai dengan 

adanya peningkatan permintaan yang lebih besar akan produk halal di kalangan 

masyarakat (Ta & Gumbri, 2013). Pada dasarnya pola perilaku konsumsi yang 

timbul dari seorang konsumen tentu tidak terlepas dari adanya faktor lingkungan 

dan sosial. Agama merupakan salah satu faktor utama yang dijadikan penentu oleh 

konsumen didalam memilih apa yang hendak mereka konsumsi dan menghindari 

sesuatu yang dilarang didalamnya (Rezai et al., 2009). Ketika berbicara tentang 

Halal tentu tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan kaum Muslim, Nilai Halalness 

yang terkadung didalam produk halal tentu membangun rasa kepercayaan dan 

kenyamanan tersendiri akan validitas suatu produk yang baik ketika dikonsumsi 

oleh Muslim (Rezai, Mohamed, & Shamsudin, 2012). Proses produksi yang ketat, 

menjadikan produk halal diakui sebagai produk yang bersih, aman, dan bermutu 

tinggi (Mohezar, Zailani, & Zainuddin, 2016) 

Keprihatinan dan kekhawatiran konsumen dewasa ini terhadap produk 

konvensional yang mengandung bahan sintesis dan kimiawi cenderung memiliki 

resiko menimbulkan masalah kesehatan, iritasi, hingga resiko penyakit berbahaya 

lebih lanjut,  hal tersebut menunjukkan bahwa adanya urgensitas didalam kehati-

hatian untuk memilih produk yang aman bagi konsumen (Lutfie, 2015). Produk 

Halal bisa dijadikan sebagai produk yang direkomendasikan bagi konsumen, 

dikarenakan memiliki persyaratan kandungan, proses pengolahan, hingga distribusi 

yang berbeda dengan produk konvensional dimana mengedepankan keamanan 

didalam setiap proses pembuatan produknya sesuai dengan ajaran Islam. Untuk itu 
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munculnya minat konsumen terhadap produk halal saat ini ternyata tidak hanya 

diminati di negara dengan mayoritas muslim, namun juga terus berkembang di 

negara yang memiliki mayoritas non-muslim alasanya adalah konsumen non-

muslim sudah mulai mencari dan memakai produk halal dikarenakan konsumen 

merasa bahwa produk halal diyakini sebagai produk yang lebih aman dan sehat 

(Mohezar et al., 2016).  

Lebih lanjut penelitian ini juga dilatar belakangi oleh beberapa hal yang 

ditujukan untuk menjawab kekurangan dari penelitian terdahulu. Pada beberapa 

literatur akademis sering digambarkan bahwa saja peran agama dirasa amat penting 

didalam membentuk perilaku konsumen. Namun preferensi individu dan pilihan 

produk konsumen yang berdasarkan kecenderungan religius jarang menjadi 

perhatian utama bagi pemasar dan dikaji lebih dalam pada sebuah penelitian. 

Sedangkan baru belakangan ini segmen religius diperhitungkan didalam dunia 

bisnis sebagai potensi baru yang menjanjikan pada segmentasi konsumen. 

Penelitian selanjutnya yang melibatkan religiusitas diharapkan dapat menyelidiki 

secara mendalam terkait dengan presepsi konsumen terhadap produk religius, salah 

satu diantaranya terhadap produk yang berlogo dan bermerek halal (Salman & 

Siddiqui, 2011).  

Pada penilitian yang berkonteks studi halal ditemukan bahawa religiusitas 

secara signifikan berkaitan dengan niat beli konsumen terhadap produk non-

makanan yang berlabel halal, selain itu disampaikan pula bahwa religiusitas 

menengahi hubungan antara niat beli dan karakteristik pribadi konsumen (Ibrahim 

& Ismail, 2015). Pembahasan literatur yang meneliti tentang produk halal sebagian 

besar diantaranya memang berfokus pada produk makanan sebagai objek penelitian 

terdahulu, isu halal yang terkait dengan produk non-makanan yang dibahas dalam 

penelitian cenderung masih sedikit dan sering diabaikan (Mohezar et al., 2016). 

Masih minimnya literatur yang meneliti produk non-makanan berlabel halal 

menjadi saran tersendiri yang diajukan oleh peneliti terdahulu untuk dijadikan 

pengembangan penelitian selanjutnya dengan pengamatan di berbagai generasi 

(Ibrahim & Ismail, 2015). 

Peran Religiosity..., Febrina Rachmawati Kusumaningtyas, Ma.-IBS, 2017



 19                      Indonesia Banking School 
 

Kosmetik dan produk perawatan pribadi Halal merupakan salah satu lini 

produk halal baru yang sedang berkembang pesat di pasar (Mohezar et al., 2016), 

salah satu yang menjadi pembeda antara produk kosmetik konvensional dengan 

produk kosmetik halal ialah terletak pada kandungan dan proses produksinya 

(Hashim & Mat Hashim, 2013). Pentingnya kehadiran produk kosmetik halal 

ditengah masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen dan 

mewujudkan rasa tanggung jawab sosial produsen untuk menghasilkan produk 

yang sehat dan memuaskan konsumen. Selain itu seiring dengan adanya 

peningkatan kesadaran terhadap produk kosmetik halal maka akan mendorong 

penciptaan produk inovatif baru yang memenuhi persyaratan kehalalan (Ali, Halim, 

& Bt, 2016).  

Pada penelitian terdahulu yang meneliti produk kosmetik halal 

dikemukakan bahwa studinya tersebut baru secara terbatas meneliti bagaimana 

kelompok konsumen Muslim muda di Malaysia memandang kosmetik halal untuk 

dapat diadopsi. Berbagai literatur menyebutkan bahwa saja produk kosmetik pada 

umumnya dikonsumsi dengan tujuan untuk mengekspresikan dan penciptaan kesan 

dalam konteks sosial, yang mana kosmetik sebagai atribut simbolis dan komunikatif 

bagi konsumen (Mohezar et al., 2016). Lebih lanjut dalam konteks penelitian 

produk halal, penelitian terdahulu menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat 

dilakukan pada lintas negara yang memiliki karakterisitik mayoritas masyarakat 

muslim seperti Brunei, Indonesia, dan Malaysia dengan harapan penelitian 

kedepannya dapat memberikan hasil sebanding berupa arahan yang dapat 

diterapkan pada produk halal di masing-masing negara tersebut. selain itu alangkah 

baiknya pula penelitian lebih lanjut melibatkan pengaruh religiusitas dalam sikap 

konsumen dan pengaruh sosial terhadap produk halal karena indikator tersebut baik 

apabila digunakan dalam menggambarkan intensi konsumen untuk memilih produk 

halal (Lada, Harvey Tanakinjal, & Amin, 2009). Adapun variabel lain yang juga 

disarankan untuk dimasukan kedalam penelitian kosmetik halal ialah kualitas 

produk dan nama merek,  yang mana variabel independen tersebut diyakini dapat 

meningkatkan prediktibilitas didalam penelitian kosmetik halal (Kaur & Osman, 

2014)  
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Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk muslim terbesar dunia, 

dimana berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010 menunjukan bahwa 

saja 207,000,105 penduduk atau sebesar (88%) warga negara indonesia merupakan 

pemeluk Islam. Dan diikuti dengan populasi pemeluk agama lain diantaranya : 

Kristen (6,95%), Katolik (2,91%), Hindu (1,69%), Budha (0,72%), dan Kong Hu 

Chu (0,04%) (Statistik, 2010). Lebih lanjut dari global market report menunjukkan 

bahwa Indonesia masuk kedalam jajaran 20 besar negara dengan jumlah populasi 

dan GDP Muslim terbesar didunia. Setidaknya Indonesia menduduki posisi ke-2 

setelah turkey, dengan Muslim GDP mencapai angka USD 707,075 billion dan 

GDP/capita USD 3,725. Perkembangan industri Halal yang sangat pesat telah 

menciptakan peluang dan membangun kekuatan ekonomi baru khususnya di 

negara-negara islam termasuk Indonesia (Hunter, 2012). 

Tabel 1.1 Islmaic Population 

Table 1: Markets where the Islamic population is the dominant group 

Ranked by Muslim GDP at purchasing price parity 

Rank  Country 
Total 

Population   

Muslim 
Population 

(%) 

Muslim 
Population 

Muslim GDP 
USD (PPP) 

(billion) 

GDP per 
capita USD 

(PPP) 

1 Turkey  71,892,808 99 71,173,879 879.12  12,900 

2 Indonesia 237,512,352 88 207,000,105 771.075 3,725 

3 Iran 65,875,224 98 64,557,719  737.94 10,624 

4 
Saudi 
Arabia 28,146,656 100 28,146,656 564.6  23,243 

5 Pakistan 172,800,048 97 167,616,046 397.7 2,600 

6 Egypt 81,713,520 90 73,542,168  363.6 5,500 

7 Algeria 33,769,668 99 33,431,971 222.5 6,500 

8 Malaysia 25,274,132 60.4 15,265,575 215.9 13,316 

9 Bangladesh 153,546,896 90 138,192,206 186 1,300 

10 UAE 4,621,399 96 4,436,543 160.6 37,300 

11 Nigeria  146,255,312 50 73,127,656 146.35 2,035 

12 Morocco 34,343,220 99 33,999,787 124 4,100 

13 Kuwait 2,596,799 85 2,207,279 110.5 39,305 

14 Albania 3,619,778 70 2,533,845 13,94 6,300 

15 Iraq 28,221,180 97 27,374,544 99.23 3,600 

16 Kazakhstan 15,340,533 57 8,744,103 95.5 11,100 

17 Syria 19,747,586 90 17,772,827 78.3 4,500 

Peran Religiosity..., Febrina Rachmawati Kusumaningtyas, Ma.-IBS, 2017



 21                      Indonesia Banking School 
 

 Sumber: From the Selected Works of Murray Hunter, Universiti Malaysia Perlis 

(2012) 

Dari latar belakang tersebut populasi muslim sebagai mayoritas dan jumlah 

GDP mulsim di Indonesia yang tergolong tinggi, tentu menjadikan produk kosmetik 

halal sebagai pasar potensial. Selaras dengan hal tersebut perkembangan industri 

kosmetik di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang positif, setidaknya pada 

tahun 2015 industri kosmetik tumbuh sebesar 8,3% dengan nilai mencapai angka 

Rp 13,943 Milyar yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2014) 

dimana hanya sebesar Rp. 12,8 Milyar. Sepanjang periode 2010 – 2015 

pertumbuhan pasar industri kosmetik nasional terus meningkat dengan rata-rata 

mencapai 9,67% per tahun (Bizteka, 2015). Selain itu berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri 

Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035, industri kosmetik menjadi salah satu Industri 

Andalan, yaitu industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama 

(prime mover) perekonomian. Hingga saat ini sudah terdapat 760 perusahaan 

kosmetik skala besar, menengah, dan kecil yang tersebar di wilayah Indonesia 

(Rahayu, 2016).  

Inovasi merupakan salah satu kunci keberhasilan perusahaan didalam 

menjaga keberlangsungan bisnisnya dimasa depan. Tanpa inovasi, sulit bagi 

perusahaan untuk bisa bertahan lama didalam sebuah industri. Menghasilkan 

produk berkualitas dan inovatif tentu sangat diperlukan didalam menghadapi 

persaingan pasar terlebih pada industri kosmetik (Briliana & Noviana, 2016). 

Kehadiran  kosmetik halal dianggap sebagai bentuk inovasi dalam industri 

kosmetik, karena kosmetik halal memperkenalkan sesuatu yang baru dan berbeda 

didalam melayani permintaan konsumen. Kosmetik halal diproduksi sesuai dengan 

kepatuhan halal yang diterapkan pada keseluruhan proses produksinya mulai dari 

Rank  Country 
Total 

Population   

Muslim 
Population 

(%) 

Muslim 
Population 

Muslim GDP 
USD (PPP) 

(billion) 

GDP per 
capita USD 

(PPP) 

18 Tunisia 10,383,577 98 10,175,905 75.4 7,500 

19 Libya 6,173,579 97 5,988,371 72.5 12,300 

20 Azerbaijan 8,177,717 95 7,768,831 62.2 7,700 
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pengadaan bahan baku sampai dengan penanganan manufaktur, transportasi, 

pergudangan dan distribusi barang (Mohezar et al., 2016). Dewasa ini produk halal 

terus berkembang tidak hanya semata – mata dikarenakan pertimbangan faktor nilai 

agama saja, namun juga mencakup adanya simbol akan jaminan kualitas produk 

dan pilihan gaya hidup. Popularitas produk halal terus meningkat dikarenakan 

adanya semangat religius, serta keyakinan akan produk tersebut merupakan suatu 

produk yang bersih, sehat, dan aman (Lada et al., 2009) 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Studi kali ini akan mencakup kontribusi teoritis dan praktis yang mana 

melibatkan dimensi teori difusi inovasi dan prespektif religiusitas untuk 

menganalisa preferensi konsumen muslim terhadap produk kosmetik halal. Model 

penelitian yang akan digunakan kali ini merupakan hasil model replikasi dari 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mohezar et al., 2016) dalam 

penelitiannya yang bertajuk Halal Cosmetics Adoption. Peneliti merasa penting 

untuk melanjutkan penelitian terdahulu dikarenakan penelitian terdahulu baru 

secara terbatas meneliti kosmetik dalam konteks produk halal secara umum yang 

dilakukan pada Gen Y di Malaysia. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu ialah pengujian akan dilakukan di Indonesia pada tahun 2017, 

dengan memperluas cakupan dari penelitian terdahulu yang mana populasi 

pengamatan akan dilakukan pada lintas generasi yang lebih heterogen sehingga 

diharapkan memiliki prediktibilitas yang lebih baik. Secara spesifik pengamatan 

akan dilakukan pada brand kosmetik halal di Indonesia yang mana 

merepresentasikan preferensi konsumen dengan melibatkan komparasi terhadap 

produk kosmetik konvensional.  

Selanjutnya pada penelitian kali ini akan dilakukan pembatasan masalah agar 

penelitian dapat dilakukan sesuai dengan tujuan dan memudahkan dalam proses 

pengamatan. Penelitian akan  berfokus pada Halal Cosmetics Preference, dimana 

terdapat beberapa variabel yang akan di uji terhadap Halal Cosmetic Preference. 

Adapun variabel yang dipilih sebagai variabel yang mempengaruhi terhadap Halal 

Cosmetic Preference, terdiri dari : Product Characacteristics, Social Influence, dan 
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Consumer Innovativeness. Kemudian terdapat satu variabel moderasi yang juga 

akan di uji, yaitu variabel Religiosity. Lebih lanjut secara konteks pembatasan 

masalah didalam penelitian meliputi : studi ini meneliti bagaimana preferensi 

konsumen muslim terhadap produk kosmetik halal, apakah karakteristik produk 

halal dan kecenderungan konsumen inovatif berpengaruh terhadap preferensi 

konsumen muslim, lalu bagaimana sesungguhnya peran lingkungan sekitar 

terhadap keputusan konsumen, dan apakah tingkat religiusitas seseorang 

mempengaruhi perilaku konsumen didalam menentukan pilihan produk konsumsi. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penilitian kali ini ialah untuk memahami 

nilai dan kebutuhan konsumen muslim, untuk mengetahui faktor-faktor pendorong 

konsumen muslim didalam memilih produk kosmetik halal, serta untuk melihat 

sejauh mana akseptabilitas dan penetrasi dari merek kosmetik halal dibandingkan 

merek konvensional. 

Pembahasan teori dasar pada penilitian ini akan mengintegrasikan antara teori 

difusi inovasi dan prespektif religiusitas untuk menilai preferensi konsumen 

muslim. Inovasi didefinisikan sebagai pengembangan, penerimaan dan 

implementasi dari suatu ide, produk atau layanan baru dalam rangka memberikan 

perbaikan dari apa yang sudah ada. Kosmetik halal dianggap sebagai inovasi dalam 

industri kosmetik, karena memperkenalkan nilai internal dan eksternal baru dan 

berbeda yang dapat melayani permintaan konsumen (Mohezar et al., 2016). Secara 

spesifik studi ini akan menganalisa bagaimana preferensi konsumen apabila 

dikaitkan dengan faktor religiusitas. Preferensi konsumen merupakan suatu sikap 

konsumen terhadap satu pilihan merek produk yang terbentuk melalui evaluasi atas 

berbagai macam merek diantara berbagai pilihan yang tersedia (Kotler & Keller, 

2012). Apabila merujuk kepada perilaku konsumen tentu pemilihan suatu produk 

tidak terlepas dari berbagai faktor lingkungan, pengalaman, dan rangsangan yang 

diterima oleh konsumen selama ini. Lebih lanjut (Kotler & Amstrong, 2013) 

mengatakan bahwa budaya adalah penyebab paling mendasar dari keinginan dan 

perilaku seseorang. Selanjutnya dikatakan pula bahwa agama merupakan variabel 

penting dalam subkultur pada budaya. Kelompok agama yang berbeda seperti 

Muslim, Kristen, Budha, dan lainnya menyebabkan adanya orientasi dan keyakinan 
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yang berbeda pula. Komitmen dan kepercayaan religius ini tentu mempengaruhi 

perasaan dan sikap seseorang terhadap preferensi konsumsi. Kepercayaan agama 

dan nilai religi didalam diri seseorang bukan lah suatu fenomena jangka pendek, 

namun akan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan oleh karena itu 

faktor keyakinan seseorang dianggap sebagai sebuah konstruksi yang sangat 

penting didalam memahami konsumen. Produk religius dianggap penting, karena 

konsumen memiliki harapan akan adanya kesamaan atara keimanan mereka dengan 

espektasi produk yang hendak mereka akan konsumsi (Mohezar et al., 2016). 

Karakterisitik Produk dan Pengaruh Sosial merupakan salah satu faktor 

pendorong didalam menentukan keputusan konsumen untuk memilih suatu produk. 

Pada dasarnya Karakteristik produk berkaitan dengan penampilan fisik dari suatu 

produk yang mencakup warna, kandungan, bentuk, dan kemasan yang 

mengisyaratkan kualitas intrinsik (Mohezar et al., 2016). Pada konteks produk 

halal, karakteristik produk dicirikan sebagai produk yang telah memenuhi 

persyaratan islam untuk dikonsumsi oleh muslim. Karkateristik produk digunakan 

konsumen untuk menilai apakah sebuah produk berkualitas dan memenuhi akan 

harapan mereka (Mohd et al., 2008; Borzooei & Asgari, 2015). Sealin itu keputusan 

seseorang didalam menentukan suatu pilihan produk tidak terlepas dari adanya 

faktor sosial yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor sosial tersebut berasal 

dari kelompok refrensi, keluarga, serta peran dan status sosial konsumen. Interaksi 

sesorang dengan lingkungannya akan menimbulkan motivasi untuk melakukan 

sebuah tindakan atau perbuatan, yang cenderung mempertimbangkan hal tersebut 

akan dinilai baik atau tidak baik bergantung terhadap nilai yang ada dilingkungan 

sekitar mereka  (Kotler & Amstrong, 2013). 

Lebih lanjut dewasa ini konsumen semakin berpikir kritis yang mana 

mempengaruhi pola perilaku konsumen dengan adanya kecenderungan untuk 

mencoba hal baru termasuk juga atensi konsumen didalam mencoba suatu produk. 

Pada dasarnya proses pengadopsian terhadap produk baru atau produk inovasi 

merupakan sebuah proses mental yang dilalui oleh seorang konsumen. Setiap orang 

memiliki kecenderungan perilaku yang berbeda terhadap adanya keinginan didalam 
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mencoba produk baru. Konsumen yang disebut sebagai konsumen inovatif atau 

sebagai inovator apabila mereka menjadi pelopor atau orang pertama yang menjadi 

pengguna suatu produk (Kotler & Amstrong, 2013). Mereka yang tergolong sebagai 

konsumen inovatif  memiliki motivasi yang tinggi untuk menampilakan sesuatu 

yang berbeda dan lebih bernilai dalam bentuk yang ekspresif. Oleh karena itu 

perilaku konsumen inovatif sangat mempengaruhi preferensi konsumen didalam 

pemilihan sebuah produk (Solomon, 2013).  

Penelitian ini secara spesifik akan mengamati produk kosmetik halal yang akan 

dijadikan objek pada penelitian, adapun objek yang hendak diteliti ialah Wardah 

Cosmetics Brand dengan sasaran konsumen wilayah Jabodetabek. Lebih lanjut 

Wardah Cosmetics merupakan salah satu produk kosmetik Halal di Indonesia. 

Wardah Cosmetics dihadirkan oleh PT Paragon Technology & Innovation yang 

dikenal sebagai pelopor kosmetik bersertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) (Briliana & Noviana, 2016). Wardah Cosmetics hadir dengan mengusung 

konsep kosmetik halal yang memiliki tiga prinsip utama yaitu Pure and Safe, 

Beauty Expert, and Inspiring Beauty. (PTI, 2013). Sejak awal kehadirannya 

Wardah sudah memposisikan dirinya sebagai produk kosmetik Halal dan 

berkomitmen untuk menghadirkan produk halal yang tidak menimbulkan keraguan 

bagi konsumen (Marketeers, 2016). Pada dasarnya nilai halal yang dihadirkan pada 

produk wardah merupakan bentuk tanggung jawab dan amanah yang penting bagi 

perusahaan untuk dapat membangun kepercayaan konsumen (SWA, 2015). Secara 

konsisten wardah membangun citra dirinya dengan menyuarakan gaya hidup halal 

dan membangun kesadaran masyarakat akan produk halal dan sehat di Indonesia. 

Pengusungan label halal pada produk wardah diiringi dengan pencitraan produknya 

melalui brand building strategy wardah berhasil menjadi top of mind dalam 

kategori kosmetik halal (Halalmui, 2015).  
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Gambar 1.1 

MarkPlus Insight Women Survey 2015 

 
Sumber : www.markplusinc.com (2016) 

 

Dikutip dari hasil survei pasar yang dilakukan oleh MarkPlusInc (2015), wardah 

menempati posisi pertama sebagai kosmetik yang dijadikan preferensi oleh 

konsumen di Indonesia. Sejalan dengan adanya peningkatan preferensi untuk 

kosmetik halal maka wardah yang memposisikan dirinya sebagai kosmetik halal 

dan ramah muslim, saat ini menjadi merek kosmetik yang paling populer untuk 

wanita. Menurut hasil insight, (37,8%) responden menyebutkan bahwa wardah 

menjadi merek kosmetik favorit mereka, diikuti oleh Pixy (10.1%) dan Sari Ayu 

(8,7%). Ponds dan VIVA berada di posisi keempat dan kelima. Terlepas dari 

Wardah, Sari Ayu juga merupakan kosmetik bersertifikat halal (MarkPlusinc, 

2016). Berdasarkan latar belakang tersebut maka profil wadah cosmetics diyakini 

sebagai objek yang paling tepat untuk diteliti lebih lanjut didalam penelitian kali ini 

yang bertajuk Halal Cosmetics Preference, dimana wardah memiliki positioning 

yang kuat sebagai produk kosmetik halal di Indonesia. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang masalah yang di bahas pada penelitian ini, penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

 

1. Apakah Product Characteristics berpengaruh positif terhadap Halal 

Cosmetics Preference? 

2. Apakah  Social Influence berpengaruh positif terhadap Halal Cosmetics 

Preference? 

3. Apakah Consumer Innovativeness berpengaruh positif terhadap Halal 

Cosmetics Preference?  

4a. Apakah Religiosity memoderasi pengaruh positif Product Characteristics 

terhadap Halal Cosmetics Preference? 

4b. Apakah Religiosity memoderasi pengaruh positif Social Influence terhadap 

Halal Cosmetics Preference? 

4c. Apakah Religiosity memoderasi pengaruh positif Consumer Innovativeness 

terhadap Halal Cosmetics Preference? 

 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah  

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif  Product Characteristics 

terhadap Halal Cosmetics Preference 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif Social Influence terhadap 

Halal Cosmetics Preference 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif Consumer 

Innovativeness terhadap Halal Cosmetics Preference 

4a. Untuk menguji dan menganalisis Religiosity memoderasi pengaruh positif 

Product Characteristics terhadap Halal Cosmetics Preference 

4b. Untuk menguji dan menganalisis Religiosity memoderasi pengaruh positif 

Social Influence terhadap Halal Cosmetics Preference 
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4c. Untuk menguji dan menganalisis Religiosity memoderasi pengaruh positif 

Consumer Innovativeness terhadap Halal Cosmetics Preference 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat akademis  

Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi di dalam penelitian 

pemasaran untuk meberikan wawasan, pemikiran, dan pengetahuan baru 

yang nantinya dapat dijadikan sebagai refrensi di dalam penyusunan 

penelitian serupa. 

 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak 

terkait di dalam memberikan fakta empiris, Khususnya bagi PT Paragon 

Technology & Innovation sebagai produsen wardah cosmetics yang pada 

kesempatan kali ini penelitian menganalisis faktor-faktor yang mendorong 

preferensi konsumen terhadap Halal Cosmetics Product: studi kasus pada 

konsumen wardah cosmetics Jabodetabek. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Tinjauan Literatur kali ini akan mencakup landasan teori yang menunjang 

penelitian dalam rangka mengetahui dimensi teori dasar yang dijadikan sebagai 

acuan rerangka konspetual penelitian. Konsep dasar yang akan disampaikan pada 

literatur mencakup beberapa hal yang diantaranya terkait dengan islamic marketing 

sebagai konsep pemasaran didalam dunia islam yang memiliki nilai dan prinsip 

syariah. Pandangan terkait prespektif religiusitas dikemukan untuk lebih 

mengetahui sejauh mana peran agama didalam pribadi konsumen. Teori Difusi 

inovasi sebagai teori pendukung konstruk, kemudian literatur seputar karakteristik 

produk, pengaruh sosisal, dan konsumen inovatif yang diproyeksikan sebagai 

prediktor didalam model penelitian. Dan pemahaman dasar terkait preferensi 

konsumen dirasa penting untuk menjadi penilaian akhir didalam penelitian kali ini. 

2.1.1  Islamic Marketing 

Secara umum Pemasaran dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam rangka menciptakan nilai bagi pelanggan dan 

membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dimana bertujuan untuk 

menangkap nilai dari pelanggan sebagai bentuk imbalannya. Adapun tujuan 

pemasaran adalah untuk memahami apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, dan 

permintaan dari konsumen (Kotler & Amstrong, 2013).  Prinsip pemasaran Islam 

menggabungkan antara maksimalisasi-nilai dengan prinsip 'keadilan' untuk 

kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat. Prinsip-prinsip ini menawarkan 

sarana untuk menciptakan nilai dan meningkatkan standar kehidupan masyarakat 

pada umumnya melalui kegiatan komersial (Hassan et al., 2008). Didalam 

pemasaran islam, kegiatan pemasaran meliputi perencanaan barang dan jasa, harga 

dan strategi distribusi, serta teknik promosi yang digunakan. kegiatan tersebut 

disesuaikan dengan peraturan yang diatur dalam Quran dan Sunnah. Panduan Islami 
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memastikan bahwa kepentingan semua pihak dalam bertransaksi, yaitu, pembeli, 

penjual, mitra bisnis dan masyarakat terus terjaga. Dengan demikian, bisnis muslim 

mampu menjaga keseimbangan antara perolehan keuntungan dan tanggung jawab 

perusahaan  kepada konsumen dalam hal memberikan keamanan dan kualitas 

produk, serta untuk memastikan kesejahteraan masyarakat (K. Abdullah & Ismail 

Ahmad, 2010). Lebih lanjut (Solomon, 2013) menyebutkan bahwa salah satu 

kesuksesan produk yang ada di pasar muslim adalah produk bersertifikasi halal. 

Halal digunakan sebagai deskriptor untuk berbagai komoditas, layanan, dan 

aktivitas termasuk produk susu, air, obat tanpa resep, sabun cuci, tisu, kosmetik, 

situs web, dan musik. Dan lebih lanjut didalam penilitian ini akan membahas 

spesifik mengenai produk halal pada kosmetik. 

2.1.2  Kosmetik Halal 

Kosmetik  memiliki definisi bervariasi, namun secara umum istilah ini dapat 

diartikan sebagai suatu produk yang dipergunakan oleh seseorang untuk 

membersihkan, mempercantik, meningkatkan daya tarik, mengubah penampilan 

tubuh, serta untuk menjaga kesehatan kulit dan rambut (Ali et al., 2016 ; Mohezar 

et al., 2016)  Pada masyarakat modern penggunaan kosmetik memiliki berbagai 

tujuan diantaranya untuk penyesuaian kepribadian didalam lingkungan, mencegah 

penuaan dini, dan pada umumnya adalah membantu seseorang didalam menjaga 

penampilan untuk lebih menikmati dan mengapresiasi kehidupan (Ali et al., 2016).  

Sebagai seorang muslim, mengetahui kandungan dan proses produksi dari apa yang 

mereka hendak konsumsi adalah sebuah kewajiban syariah yang menyatakan 

bahwa setiap umat muslim hanya diperbolehkan mengkonsumsi produk halal dan 

sehat (Mursyidi, 2013). Termasuk didalam penggunaan produk kosmetik yang 

digunakan pada kehidupan sehari-hari. 

Halal adalah kata Arab yang berarti "diperbolehkan". Lebih lanjut 

dimaksudkan pada apapun yang diperbolehkan di bawah Islam. Halal mengacu 

pada kepercayaan Islam, yang diterapkan oleh umat Islam dimana didefinisikan 

sebagai hal-hal atau tindakan yang diizinkan atau tidak dizinkan oleh hukum Islam 

yaitu berdasarkan hukum Syariah (Lada et al., 2009). Secara umum umat islam 
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dilarang mengkonsumsi daging babi, khamr atau alkohol, dan hewan yang tidak 

disembelih sesuai dengan ajaran islam (Azmi Hassali & AL-Tamimi, 2015). Dasar 

pemahaman makna halal sebagai sebuah produk menunjukkaan bahwa suatu 

komoditi, produk dan layanan harus sesuai dengan ajaran Islam, dan diakui oleh 

standar halal (Lada et al., 2009). 

Kosmetik halal hadir dengan konsep produk halal yang mencakup semua 

aspek pada sistem manajemen. Hal ini tidak hanya terbatas pada aspek produksi 

termasuk sumber bahan halal, namun semua elemen harus dipertanggungjawabkan, 

seperti prosedur pembuatan, kemasan penyimpanan dan logistik. Oleh karena itu, 

untuk produk kosmetik halal, perumusan dan kualitas produk ini harus benar-benar 

sesuai dengan persyaratan Islam dan juga mengikuti persyaratan dari peraturan 

farmasi serta prosedur kesehatan (Azmi Hassali & AL-Tamimi, 2015). Berbeda 

dengan lini produk konvensional, merek kosmetik halal tidak mengandung produk 

babi dan produk turunannya serta alkohol (Hashim & Mat Hashim, 2013). Mereka 

harus diproduksi, disimpan, dikemas dan didistribusikan sesuai ajaran Islam. 

Produk kecantikan halal juga dikenal sebagai produk yang bersih, aman (tidak 

berbahaya) dan bermutu tinggi (Mohezar et al., 2016). Menurut (Ali et al., 2016) 

adapun produk yang dianggap sebagai produk halal harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut : 

1. Tidak boleh mengandung hewan atau bagian hewan apapun yang 

tidak diperbolehkan dalam Islam. 

2. Tidak termasuk bagian atau produk hewan halal (seperti sapi, 

kambing, domba, dan unggas) yang tidak disembelih sesuai dengan 

hukum Islam (syariah). 

3. Jangan memasukkan konstituen yang terdapat Najs (kotoran yang 

dilarang agama) menurut hukum Islam. 

4. Aman (tidak mengandung bahan kimia, atau bahaya biologis / 

mikroba). 
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5. Tidak dilengkapi, diproses atau diproduksi dengan menggunakan 

peralatan yang dipalsukan dengan barang-barang yang dianggap 

sebagai Najs menurut Syariah. 

6. Daging dan darah manusia tidak diizinkan. 

7. Selama semua tahapan produksi dan distribusi dipisahkan secara 

fisik dari barang lain yang tidak memenuhi standar yang disebutkan 

di atas atau hal lain yang telah ditetapkan sebagai Najs oleh Syariah. 

Memilih produk halal adalah persyaratan paling penting bagi konsumen 

Muslim untuk memenuhi kebutuhan religius dan mendapatkan kepuasan jiwa disaat 

mengkonsumsinya, selain itu produk bermerek halal diyakini membawa nilai-nilai 

penting bagi konsumen muslim seperti nilai kemurnian dan nilai kebajikan (Mohd 

et al., 2008). Namun disisi lain konsumen non-Muslim yang tidak memiliki 

kewajiban agama, juga dapat menghargai produk halal karena sifat organik dan 

memiliki manfaat bagi kesehatan, hal tersebut yang dijadikan pertimbangan utama 

didalam keputusan konsumen. Persyaratan halal mencakup setiap proses produksi 

dan pemilihan bahan baku dengan langkah hati-hati hingga produk sampai di tangan 

pelanggan. Hal ini juga mencakup keamanan produk dengan  membuat produk 

alami dan eko-etis dari segala aspek yang meningkatkan kualitas produk tersebut, 

hal itulah yang menyebabkan konsumen non-Muslim juga lebih memilih produk 

halal (Ali et al., 2016). 

Produk bersertifikasi halal lebih etis, ramah lingkungan, organik (berbahan 

alami) dan hijau, dengan pendekatan non-eksploitatif dan kemanusiaan. Sertifikasi 

halal meningkatkan standar etika yang terhubung dengan konsep tanggung jawab 

sosial dengan gagasan saling ketergantungan dan keberlanjutan, yang mencakup 

pengelolaan lingkungan, masyarakat, ekonomi dan manajemen bisnis, serta 

manufaktur. Semua merek yang benar-benar mengikuti persyaratan halal  sama saja 

berkontribusi didalam melawan kejahatan, pencemaran lingkungan dan 

membangun penghijauan lingkungan. Hal tersebut membuktikan bahwa produk  

kosmetik halal lebih alami dan ramah lingkungan, tidak hanya memenuhi 
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persyaratan keagamaan tapi juga menyelamatkan alam semesta secara keseluruhan 

(Ali et al., 2016). 

2.1.3 Karakteristik Produk 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karakteristik diartikan sebagai 

sebuah sifat khas atau karkter. Dikutip dari artikel marketing and strategy terms 

karakteristik produk merupakan atribut yang ditambahkan kedalam sebuah item 

untuk memperluas definisi dan penggambaran dari setiap produk (Mbaskool, 2011). 

Lebih lanjut (Kotler & Amstrong, 2013) menyebutkan bahwa karakteristik produk 

dapat mewakili kualitas produk untuk memberikan kepuasan dan memenuhi 

kebutuhan konsumen. Kepuasan konsumen tentu timbul dikarenakan adanya 

benefit atau manfaat yang ditawarkan dari suatu produk. Manfaat tersebut 

dikomunikasikan oleh atribut produk yang menurut (Kotler & Amstrong, 2013), 

mencakup hal-hal sebagai berikut : 

1. Product Quality 

Kualitas produk merupakan salah satu alat pemasar utama didalam 

pemasaran. Kualitas memiliki dampak langsung terhadap kinerja produk 

atau layanan. Oleh karena itu, kualitas sangat erat kaitannya dengan nilai 

dan kepuasan pelanggan. Dalam arti sempit, kualitas dapat didefinisikan 

sebagai "bebas dari kerusakan."  Kualitas produk memiliki dua dimensi 

yaitu tingkatan (level quality) dan konsistensi (concistency quality). 

Didalam situasi produk yang masih berkembang, marketer harus terlebih 

dahulu memilih level quality yang akan mendukung posisi produk.  Pada 

level quality, kualitas produk diartikan sebagai kualitas kinerja, yaitu  

kemampuan produk didalam menjalankan fungsinya. Pada tingkat yang 

lebih  lanjut kualitas digambarkan pada high levels of quality concistency, 

dimana kualitas produk diartikan sebagai kualitas kesesuaian, yaitu bebas 

dari kerusakan dan kesesuaian didalam mencapai tingkat kinerja yang 

ditargetkan. Dengan mengacu pada penjelasan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa kualitas suatu produk terkait erat dengan kekuatan dan kelemahan 

suatu produk. Kualitas suatu produk merupakan salah satu pertimbangan 
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konsumen dalam memilih produk yang akan dibeli. Oleh karena itu, 

perusahaan diharuskan mampu menghasilkan barang atau jasa berkualitas, 

sehingga bisa bersaing dengan kompetitor. Jika kualitas produk seperti yang 

diharapkan, maka konsumen akan membelinya. 

 

2. Product Feature 

Fitur Produk merupakan alat yang kompetitif untuk membedakan suatu 

produk perusahaan dengan produk pesaing. Sebuah produk dapat 

ditawarkan dengan berbagai fitur. Pembedaan yang tercermin didalam 

sebuah fitur digambarkan akan ciri-ciri yang meberikan keunggulan dan 

manfaat tambahan dari produk tersebut. Menjadi produsen pertama didalam 

memperkenalkan fitur baru yang bernilai adalah salah satu cara yang paling 

efektif untuk menghadapi persaingan. Untuk menghasilkan suatu firtur yang 

bernilai hendaknya perusahaan melakukan pengembangan dan 

penyempurnaan fitur secara terus menerus, dengan mempertimbangkan 

spesifikasi fitur apa yang paling disukai konsumen dan bagaimana 

meningkatkan performa fitur produk tersebut. 

 

3. Product Style and Design 

Cara lain untuk menambahkan nilai pelanggan adalah melalui style dan 

desain produk yang khas. Desain adalah konsep yang lebih besar daripada 

style. Style yang terlihat menarik mungkin dapat mengambil perhatian dan 

menghasilkan estetika yang menyenangkan, tetapi tidak lantas membuat 

produk menjadi tampil lebih baik. Karena pada dasarnya style  hanya 

menggambarkan dari segi penampilan tanpa memperhatikan kinerja produk. 

Tidak seperti style, desain jauh lebih mempertimbangkan faktor-faktor 

penting dari sebuah produk. Karena desain yang baik ditujukan untuk 

berkontribusi pada kegunaan produk dan juga tampilannya. Desain 

dirancang dengan mengembangkan pemahaman mendalam tentang 

kebutuhan konsumen. Lebih dari sekadar menciptakan atribut produk atau 

layanan, desain dibuat dengan  melibatkan pengalaman konsumen didalam 
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penggunaan produk. Perancang produk harus lebih memikirkan spesifikasi 

atribut produk dan lebih banyak  mengetahui tentang bagaimana pelanggan 

akan menggunakan dan mendapatkan keuntungan dari produk tersebut. 

Lebih lanjut pengetahuan akan karakteristik produk dapat digunakan untuk 

memprediksi strategi pemasaran yang tepat bagi produk tertentu. Prediksi tersebut 

tentu mencakup perkiraan ideal terkait karakteristik yang akan diberikan kepada 

produk (Miracle, 1965). Jenis produk telah diidentifikasi sebagai tolok ukur yang 

menjadi salah satu elemen kunci dalam membentuk perspektif konsumen. Tipe 

produk dan karakteristiknya terutama digunakan dalam persaingan untuk 

membentuk keunggulan kompetitif bagi suatu produk. Dimana konsumen memiliki 

preferensi pribadi mengenai posisi yang berbeda akan setiap produk yang 

ditawarkan kepada mereka. Dan tentu saja jenis dan karakteristik masing-masing 

produk memberi dampak terhadap kepuasan dan perilaku konsumen (Teck Weng 

& Cyril de Run, 2013). 

2.1.4 Pengaruh Sosial 

 Pengaruh sosial diartikan sebagai bentuk perubahan pada individu yang 

terkait dengan pemikiran, perasaan, dan perilaku yang terjadi karena adanya proses 

interaksi dengan orang lain (Lisa Rashotte, 2008). Pengaruh sosial kerap 

digambarkan sebagai bentuk adanya persetujuan dan ketidaksetujuan orang lain 

terhadap suatu tindakan dan pilihan seseorang. Dimana melibatkan proses 

penerimaan informasi yang diperoleh dari orang lain sebagai bentuk realitas dan 

dipengaruhi oleh pengaruh normatif yaitu melibatkan kesesuaian harapan positif 

dari orang-orang dan kelompok disekitarnya (Wood, 2000). Selanjutnya (Kotler & 

Amstrong, 2013) didalam perilaku pembelian konsumen menyebutkan bahwa 

alasan mengapa seseorang memutuskan untuk membeli suatu produk, salah satunya 

disebabkan oleh faktor sosial. Adapun faktor sosial yang mempengaruhi perilaku 

konsumen, berasal dari: 
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1. Kelompok dan Jejaring Sosial (Groups and Social Networks) 

Kelompok memiliki pengaruh langsung terhadap setiap orang yang telah 

menjadi bagian dari keaggotaannya. Selanjutnya kelompok berfungsi 

sebagai refrensi seseorang,  yang secara langsung maupun tidak langsung 

mempengaruhi pembetukan perilaku, gaya hidup, dan konsep diri karena 

adanya tekanan untuk melakukan penyesuaian diri dengan anggota 

kelompok yang lain. Pentingnya pengaruh kelompok terhadap sikap 

seseorang juga berpengaruh kepada pemilihan produk dan merek yang 

direfrensikan. Terutama  berasal dari rekomendasi teman terdekat, asosiasi, 

dan orang-orang yang di percaya oleh konsumen. Sedangkan Jejaring sosial 

adalah komunitas yang terjalin dengan sarana online/internet, dimana pada 

komunitas tersebut orang bersosialisasi atau bertukar informasi dan opini. 

Media jejaring sosial ini dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi antara 

konsumen dengan konsumen dan pengusaha dengan konsumen yang tentu 

memiliki implikasi besar terhadap refrensi konsumen. 

2. Keluarga (Family) 

Keluarga adalah sebuah kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat 

dimana menjadi konsumen yang paling penting. Setiap keluarga memiliki 

anggota keluarga yang sangat bisa mempengaruhi perilaku konsumen. 

Anggota keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak. Secara umum keluarga 

dibangun dengan nilai-nilai dasar dan perilaku yang sesuai dengan budaya 

didalam lingkungan tersebut. budaya serta nilai yang mencakup didalamnya 

adalah agama, moral, etika, norma, dan pendidikan. Nilai-nilai tersebut 

tentu sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen yang cenderung 

merefrensikan produk sesuai dengan apa yang menjadi dasar didalam 

keluarga mereka. pada konteks preferensi konsumen setiap anggota 

keluarga memiliki peran dan keterlibatan yang bervariasi terhadap proses 

pembelian atau pengambilan keputusan. Namun antara satu dengan anggota 

lainnya dapat saling mempengaruhi didalam perilaku pembelian. Seperti 

pengalaman berbelanja bersama dengan keluarga hingga kebiasaan dari 

orang tua menggunakan suatu produk tertentu dan sudah di pandang sebagai 
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suatu produk yang bagus semenjak pertama kali diperkenalkan kepada 

anaknya, maka memungkinkan akan berpengaruh terhadap perilaku 

pembelian hingga antar generasi. 

 

3. Peran dan Status (Roles and Status) 

Setiap individu pada dasarnya tergabung didalam berbagai kelompok, 

diantaranya seperti keluarga, organisasi, komunitas, dan jejaring sosial. 

Posisi masing-masing orang disetiap kelompok dapat menggambarkan 

peran dan status mereka. Peran biasanya dimaknai sebagai apa yang mereka 

tampilkan dan lakukan didalam sebuah kelompok yang disesuaikan dengan 

espektasi serta harapan dengan orang yang ada disekitarnya. Setiap peran 

akan membawa status bagi diri seseorang sebagai bentuk apresisasi yang 

diberikan oleh masyarakat. Status tersebut yang akan membedakan masing-

masing orang didalam memilih produk yang akan mereka gunakan sebagai 

bentuk simbol untuk merefleksikan diri mereka didalam sebuah lingkungan.   

(Solomon, 2013) menyebutkan bahwa kelompok, keluarga, teman, dan komunitas 

disebut juga sebagai reference group. Lebih lanjut reference group dapat 

difenisikan sebagai individu atau kelompok aktual yang memiliki relevansi 

signifikan terhadap evaluasi, aspirasi atau opini, dan perilaku individu. Reference 

group membentuk preferensi seseorang, karena dijadikan sebagai pertimbangan 

individu untuk memenuhi kebutuhan agar dapat diterima didalam kelompok 

tersebut. Selanjutnya menurut (Solomon, 2013) reference group mempengaruhi 

seseorang dengan tiga cara diantaranya, sebagai berikut : 

1. Pengaruh Informasi (Informational Influence) 

- Seseorang cenderung mencari informasi tentang berbagai merek dari 

asosiasi atau kelompok yang mereka rasa lebih memahami 

- Seseorang akan mencari informasi berdasarkan pertimbangan 

pengetahuan dan pengalaman yang sudah pernah dirasakan oleh teman, 

keluarga, rekan kerja, atau tetangga mereka yang memiliki informasi 

terpercaya tentang sebuah merek. 
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- Seseorang akan melakukan pengamatan dan observasi terhadap orang 

yang mereka percaya dan dianggap memahami suatu jenis produk, 

sehingga akan berpengaruh terhadap pemilihan merek pada produk 

tersebut. 

2. Pengaruh Utilitarian (Utillitarian Influence) 

- Seseorang akan merasa puas ketika dapat memenuhi harapan rekan 

kerjanya, disaat seseorang memilih merek tertentu berdasarkan 

preferensi yang ada. 

- Seseorang memutuskan untuk membeli merek tertentu dikarenkan 

adanya pengaruh preferensi dari orang yang berinteraksi dengan 

mereka. 

- Seseorang memutuskan untuk membeli merek tertentu berdasarkan 

pengaruh preferensi yang berasal dari keluarga. 

- Dengan adanya motivasi untuk memuaskan dan memenuhi harapan 

orang lain, seorang individu cenderung menjatuhkan pilihan terhadap 

suatu merek. 

3. Pengaruh Nilai Expresif (Value-Expressive Influence) 

- Seseorang merasa apabila ia malakukan pembelian atau menggunakan 

produk tertentu akan meningkatkan citra dirinya dimata orang lain. 

- Seseorang merasa bahwa dengan melakukan pembelian atau 

menggunakan merek tertentu memiliki kesesuaian karakteristik dengan 

apa yang mereka inginkan. 

- Terkadang seseorang merasa memiliki kesamaan atau setipe dengan 

orang yang ditampilkan pada iklan. 

- Seseorang merasa bahwa orang-orang yang membeli merek tertentu 

akan dikagumi atau dihormati orang lain. 

- Seseorang merasa bahwa dengan membeli merek tertentu akan 

membantu mereka menunjukan status dan peran sosial mereka kepada 

orang lain bahwa mereka adalah orang yang sukses, mereka seorang 

atlet, atau seorang pebisnis, dan lain sebagainya. 
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Merujuk kepada penjabaran tersebut dapat dilihat bahwa refrensi dan penilaian dari 

orang lain sangat berpengaruh terhadap perilaku individu untuk memutuskan 

preferensi produk yang hendak mereka pilih. Interaksi yang terjalin antara individu 

dengan orang-orang disekitarnya akan menciptakan sebuah potensi kekuatan sosial 

(social power) yang dirasakan dalam bentuk persuasif. kekuatan sosial tersebut 

akan membentuk sebuah presepsi dan keyakinan akan sesuatu yang baik atau tidak 

baik, yang mana akan dijadikan pertimbangan oleh individu didalam menentukan 

sikap dan pilihannya terhadap suatu produk. 

2.1.5 Difusi Inovasi 

 Difusi inovasi merujuk kepada proses di mana sebuah produk, layanan atau 

gagasan baru tersalurkan melalui suatu populasi. Dalam hal ini suatu produk atau 

layanan apa pun yang dianggap baru oleh konsumen maka dapat dikategorikan 

sebagai sebuah inovasi, hal tersebut dapat berbentuk aktivitas, lifestyle, teknik 

manufakturing baru, variasi baru dari produk yang ada, cara baru untuk 

menghasilkan sebuah produk, atau cara baru didalam mengemas produk saat ini 

(Solomon, 2013). Difusi Inovasi dapat juga dijelaskan sebagai sebuah proses 

dimana  inovasi dikomunikasikan melalui cara tertentu dari waktu ke waktu di 

antara anggota sebuah sistem sosial (Hornor, 2007). Lebih lanjut (Solomon, 2013) 

menyampaikan bahwa keberhasilan sebuah inovasi setidaknya dapat dilihat dari 

proses penerimaan inovasi didalam sebuah popolasi, dimana ketika inovasi baru 

saja dikenalkan mungkin pertama kali diawali baru beberapa orang yang berani 

memutuskan untuk mencoba produk inovasi, diiringi dengan semakin banyaknya 

konsumen yang juga ikut mengadopsi, hingga pada akhirnya setiap orang akan 

membeli produk tersebut. Setidaknya pada teori difusi inovasi digambarkan bahwa 

saja terdapat lima kategori adopter, yang memiliki karakter berbeda didalam 

keputusannya untuk mengadopsi sebuah inovasi. Adapun lima segmen tersebut 

adalah : 

1. Innovators : Individu yang pertama kali mengadopsi inovasi, dengan 

presentase (2,5%) dari jumlah populasi. Innovator dicirikan sebegai 

individu yang memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap resiko. 
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2. Early Adopters : Individu tercepat kedua yang akan mengadosi inovasi 

baru, dengan presentase (13,5%) dari jumlah populasi. Early adopter 

dicirikan sebagai pelopor dan konsumen yang lebih bijaksana didalam 

pengambilan keputusan konsumsi. 

3. Early Majority : Mereka yang menjadi para pengikut awal dengan 

mengadopsi inovasi setelah jangka waktu tertentu dari para inovator dan 

early adopters,  presentase (34%) dari jumlah populasi. 

4. Late Majority :  Individu ini memiliki kecenderungan akan mengadopsi 

inovasi setelah dari rata-rata atau kebanyakan orang sudah mengadopsi. 

Dengan presentase (34%) dari jumlah populasi 

5. Leggards : Individu yang masuk kedalam kategori pengikut akhir dari 

pengadopsian inovasi, dengan presentase (16%) dari jumlah populasi. 

Kategori ini dicirikan sebagai individu yang bersifat tradisional dan enggan 

dalam hal perubahan. 

Pada dasarnya keputusan konsumen untuk mengadopsi produk baru memang 

bergantung kepada karakteristik personal terkait dengan inovasi. Namun 

karakteristik dari produk inovasi itu sendiri juga tidak kalah berperan penting 

didalam mempengaruhi keputusan konsumen untuk mengadopsi atau tidaknya 

inovasi baru tersebut. Dimana konsumen lebih menyukai atau merasa nyaman 

apabila proses pengadopsian inovasi hanya menuntut perubahan perilaku yang 

relatif sedikit, lalu mudah untuk dipahami, serta memberikan keuntungan relatif 

dibandingkan dengan produk yang ada saat ini (Solomon, 2013). 

2.1.6 Konsumen Inovatif 

 Konsumen memiliki kecenderungan dipengaruhi oleh banyak faktor 

presepsi, ketika mereka hendak berusaha untuk mengenali suatu produk baru. 

Faktor yang membentuk presepsi didalam proses pengenalan produk adalah hal-hal 

yang terkait dengan penilaian dari konsumen menyangkut keunikan, keinovatifan, 

dan fungsionalitas dari sutau produk. Penelitian terlebih dahulu menyebutkan 

bahwa konsumen lebih bersedia untuk mendapatkan produk baru jika mereka 

merasa produk tersebut inovatif dan memiliki kinerja seperti yang diharapkan 
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(Rehman & Shahbaz Shabbir, 2010). Lebih lanjut perilaku konsumen yang 

memiliki kecenderungan untuk membeli produk dan merek baru, serta berbeda 

dibandingkan untuk menetap pada pilihan dan pola konsumen sebelumnya, disebut 

sebagai konsumen inovatif. Terdapat empat penjelasan yang mendukung adanya 

motivasi konsumen untuk menjadi lebih inovatif, dikarenakan beberapa hal sebagai 

berikut: adanya stimulasi, kebutuhan pencarian baru, kemandirian terhadap 

pengalaman berkomunikasi dengan orang lain, dan kebutuhan akan keunikan 

(Roehrich, 2004). Dikutip dari penelitian (Clark & Goldsmith, 2006) tentang teori 

difusi inovasi, disampaikan bahwa pada dasarnya inovasi merupakan sifat bawaan 

yang hadir pada setiap kepribadian seseorang dengan tingkat yang berbeda-beda. 

Sedangkan menurut (Kotler & Amstrong, 2013) Seorang konsumen akan melalui 

lima tahapan didalam proses pengadopsian produk baru, diantaranya : 

1. Kesadaran : Pada tahap ini konsumen sudah sadar akan produk baru 

namun kekurangan informasi mengenai hal tersebut. 

2. Tertarik : Konsumen sudah mulai mencari informasi tentang produk 

baru tersebut. 

3. Mengevaluasi : Pada tahap ini konsumen akan mengevaluasi apakah 

dengan mencoba produk baru tersebut memberikan benefit yang lebih bagi 

mereka. 

4. Mencoba : Pada tahap ini konsumen mulai mencoba produk dalam 

skala kecil, dalam rangka untuk memperbaiki estimasi konsumen terhadap 

nilai produk yang hendak ingin mereka gunakan. 

5. Adopsi  : Pada akhirnya konsumen memutuskan untuk menggunakan 

secara utuh dan reguler dari produk baru tersebut. 

Lebih lanjut (Kotler & Amstrong, 2013) menyampaikan bahwa terdapat lima 

kelompok adopter yang memiliki nilai berbeda, diantaranya: Inovator, yaitu mereka 

yang memiliki kecenderungan dan berusaha keras untuk mencoba ide dan gagasan 

baru dengan resiko tertentu. Pengadopsi awal, yaitu mereka yang merupakan orang-

orang pemimpin opini didalam komunitas dan menjadi pengadosi lebih awal namun 

disertai menghadapi resiko dengan berhati-hati. Mayoritas awal, yaitu meskipun 
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golongan kelompok ini jarang masuk kedalam pemimpin opini di lingkungan 

masyarakat, namun mereka cenderung mengadopsi ide baru lebih dulu sebelum 

orang rata-rata. Mayoritas terakhir, yaitu mereka yang memiliki kecenderungan 

sikap dengan mengadopsi inovasi hanya setelah mayoritas lingkungan disekitarnya 

telah mencobanya. Dan yang terakhir adalah lapisan akhir/mereka yang lamban, 

yaitu pada kelompok ini cenderung terikat dengan tradisi dimana mereka akan 

melakukan perubahan dan terbuka pada inovasi apabila hal tersebut sudah menjadi 

suatu tradisi didalam lingkungannya. 

2.1.7 Religiusitas 

Agama dapat didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan yang diberikan 

sejak kecil dan secara bertahap akan mempengaruhi kehidupan seseorang karena 

adanya perkembangan didalam pemahaman dari diri seseorang terhadap setiap 

ajarannya. Merujuk hal tersebut maka penggabungan aspek religiusitas dapat 

didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang memasukkan ajaran-ajaran agama 

yang menjadi keyakinannya ke dalam sikap, kepercayaan dan nilai-nilai pada diri 

mereka (Mohezar et al., 2016). Selanjutnya menurut (Yener, 2015) skala orientasi 

religiusitas seseorang terdiri dari dua dimensi, diantaranya : religiusitas ekstrinsik 

dan religiusitas intrinsik. Dimana pada religiusitas ekstrinsik, kegiatan keagamaan 

digunakan oleh seseorang dalam rangka memenuhi tujuan mereka sendiri. 

Misalnya, tujuan utama seseorang menjadi anggota kelompok agama adalah untuk 

memberikan status sosial. Sedangkan secara intrinsik umat beragama mencoba 

untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam batas-batas agama dan berusaha untuk 

mengimplementasikan keyakinan agamanya kedalam sikap dan nilai didalam 

kehidupan sehari-hari. (Mukhtar & Mohsin Butt, 2012) menyatakan bahwa 

keyakinan agama erat kaitannya dengan unsur kognitif, yaitu agama telah 

memberikan dasar pengetahuan tentang bagaimana mengendalikan serta 

membenarkan sikap dan perilaku umatnya. Pengaruh ini juga berperan dominan 

didalam membentuk sikap dan perilaku individu terhadap penggunaan barang dan 

jasa. Oleh karena itu, agama pada umumnya dan Islam pada khususnya, menjadi 

bagian integral dari budaya yang memengaruhi para pemasar, untuk lebih 
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mengeksplorasi perannya dilingkungan konsumen. Selanjutnya penting juga bagi 

perusahaan untuk menyelidiki, memahami dan mengukur peran agama didalam 

keputusan pembelian konsumen pada segmennya, agar memungkinkan perusahaan 

untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan religius para 

pelanggannya. Dengan mengintegrasikan isyarat dan simbol keagamaan didalam 

komunikasi produk, perusahaan lebih berpeluang untuk menuai keuntungan dengan 

menggunakan strategi tersebut. 

Lebih lanjut (Ibrahim & Ismail, 2015) menyampaikan bahwa tingkat 

religiusitas pada diri seseorang dirasa penting karena mampu mempengaruhi 

individu secara kognitif dan perilaku. Orang-orang religius memiliki sistem nilai 

yang berbeda dengan seseorang yang kurang religius dan non-religius. 

Anggapannya adalah bahwa orang yang sangat religius akan mengevaluasi dunia 

melalui skema keagamaan dan dengan demikian seorang religius akan 

mengintegrasikan agamanya ke dalam sebagian besar hidupnya. Jika seorang 

religus sangat menerima doktrin ajaran agamanya, mereka cenderung akan 

mematuhi peraturan dan kode etik yang ditetapkan oleh doktrin agama, misalnya, 

menghadiri ibadah secara rutin setiap minggu dan secara konsisten berkomitmen 

terhadap praktik keagamaan dan keanggotaan kelompok agama tersebut. Jika 

sebaliknya, apabila seseorang memiliki kepercayaan ajaran agama yang lemah, 

mereka mungkin merasa bebas berperilaku dengan cara lain. Oleh karena itu, 

seberapa kuat konsumen berkomitmen terhadap religiusitas juga harus menjadi 

pertimbangan dalam memahami sifat perilaku konsumen.  

2.1.8 Islam dan Perilaku Konsumen Muslim 

Islam adalah agama umat Muslim. Didalam Islam sistem kehidupan diatur 

oleh Syariah'h. Syariah'h adalah hukum Islam yang mengatur kaum muslimin 

dalam segala aspek kehidupan. Dalam Islam, semua aktivitas dan transaksi - 

produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran dianggap sebagai ibadah dan patuh 

pada batasan 'Halal' dan 'Haram' sebagaimana ditetapkan oleh Syariah Islam. Halal 

adalah kegiatan dan konsumsi yang diijinkan, sedangkan 'Haram' merupakan 

sesuatu yang dilarang baik dari segi aktivitas maupun sesuatu yang dikonsumsi. 
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Dari segi konsumsi ada hal-hal yang dilarang disebut 'Haram' seperti alkohol, 

daging babi dan lain-lain, sedangkan hal-hal yang diperbolehkan untuk dikonsumsi 

disebut 'halal' yaitu segala hal kecuali yang dilarang atau tergolong dosa oleh 

Syariah'h (Ansari, 2014). Merujuk pada penjelasan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sikap muslim terhadap produk halal amatlah penting terutama didalam 

masyarakat yang memiliki mayoritas islam. Religiusitas berperan didalam 

memprediksi sikap muslim dalam menyikapi kebutuhan konsumsi. Dengan 

demikian, perilaku konsumen muslim yang religius akan patuh pada persyaratan 

barang dan aktivitas yang 'dilarang' dan 'diperbolehkan'. Sikap tersebut timbul 

karena adanya kebutuhan untuk mematuhi dan menjalankan perintah yang 

diajarkan oleh agamanya. 

2.1.9 Preferensi Konsumen 

 Dalam literatur psikologi, preferensi diartikan sebagai sikap individu 

terhadap seperangkat objek yang biasanya tercermin didalam proses pengambilan 

keputusan yang eksplisit. Di sisi lain, istilah "preferensi" diinterpretasikan sebagai 

bentuk evaluasi penilaian kepada suatu objek, dalam arti menyukai atau tidak 

menyukainya objek tersebut. Sementara Preferensi Konsumen dapat didefinisikan 

sebagai kecenderungan untuk menunjukkan pilihan di antara opsi netral, opsi 

bernilai, atau beberapa pilihan yang kurang diinginkan oleh konsumen (F. Abdullah 

et al., 2013). Preferensi konsumen terbentuk dari adanya motivasi positif dari 

konsumen, yang mana direfleksikan dari kompatibilitas afektif terhadap produk, 

baik dalam bentuk produk barang ataupun layanan. Preferensi timbul dikarenakan 

adanya penilaian konsumen terhadap berbagai elemen produk, diantaranya seperti: 

fitur yang berkaitan dengan bahan material barang (bentuk, ukuran, cetak, rasa, 

warna, konsistensi, kemasan, dll.); Elemen yang mengacu pada label, nama, dan 

penggunaan petunjuk yang menyertai produk (Voicu, 2013). Banyak literatur yang 

menyamakan antara preferensi dan pilihan, namun  (Voicu, 2013) berpendapat 

bahwa preferensi merupakan hasil dari hubungan jangka panjang antara sebuah 

merek produk dengan konsumen, dimana konsumen melalui proses pembelajaran 

mengasosiasikan merek produk dengan simbol dan menganggapnya memiliki 
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kualitas tinggi. Kualitas yang ditawarkan oleh produk sering dijadikan penentu 

utama didalam mememenuhi kepuasan konsumen.  Dengan adanya rasa kepuasan 

tersebut, hubungan antara konsumen dengan produk terus terbangun secara 

mendalam seiring berjalannya waktu, hubungan dan emosi yang terjalin kuat 

tersebut  didasarkan pada preferensi yang muncul dari diri seseorang. Preferensi 

diyakini mempengaruhi perilaku konsumen di masa depan, termasuk terhadap niat, 

kemauan untuk membeli, dan perilaku rekomendasi terhadap suatu produk 

 Lebih lanjut pengetahuan tentang preferensi konsumen dirasa sangat 

penting sehubungan dengan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau 

pemasar, pertimbangan akan preferensi konsumen diperlukan untuk 

keberlangsungan hidup perusahaan. Misalnya, jika seorang pengusaha ingin 

menentukan fitur apa yang harus dimiliki produk yang hendak diciptakannya, maka 

alangkah baiknya melibatkan konsumen dengan cara melakukan survei kepada 

pasar untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen serta memenuhi akan 

espektasi konsumen terhadap fitur pada suatu produk baru. Cara tersebut diyakini 

efektif bagi pengusaha untuk dapat menentukan hubungan fungsional antara 

pendapat pembeli mengenai produk, pengujian produk dan perilaku pembelian. 

Tingkat preferensi adalah salah satu variabel yang perlu diperhitungkan saat 

mengidentifikasi titik kuat dan lemah dari pesaing. Dengan mengukur preferensi 

konsumen maka perusahaan dapat mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan 

produknya (Voicu, 2013). 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Dasar pemikiran pada penelitian ini ditulis merujuk kepada beberapa hasil 

penelitian yang sudah ditemukan sebelumnya oleh para peneliti terdahulu, sehingga 

wawasan tersebut membantu peneliti didalam membangun pengembangan 

konseptual yang dapat digagas dalam penelitian saat ini. Pada bagian ini, peneliti 

mencoba memberikan ulasan dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang tentunya 

berkaitan dengan topik penelitian kali ini, cakupan hasil penelitian tersebut 

merupakan beberapa hasil penilitan pemasaran yang memiliki konteks tentang studi 

halal dan religiusitas didalam analisanya terhadap perilaku dan keputusan 
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konsumen. Peneliti (Mukhtar & Mohsin Butt, 2012) yang melakukan penelitian 

pada tahun 2012 telah menyelidiki peran interpesonal dan intrapersonal religiusitas 

didalam niat untuk memilih produk halal. Hasil temuannya mengemukakan bahwa 

saja faktor pengaruh norma subjektif menjadi faktor yang paling dominan didalam 

keputusan konsumen untuk memilih produk halal. Tidak jauh berbeda dengan hasil 

penelitian yang dikemukakan oleh (Lada et al., 2009) bahwa saja norma subjektif 

berhubungan positif dengan niat beli dan norma subjektif juga berhubungan positif 

terhadap sikap. Lebih lanjut (Hussin et al., 2013) dalam studinya yang meneliti 

tentang produk halal, telah memberikan wawasan terkait bagaimana konsumen 

berperilaku di dalam membeli produk halal, yang mana pada penelitian tersebut 

mengukur lima faktor diantaranya : produk dari merek, harga, kualitas, bahan dan 

pelabelan sebagai prediktor yang mempengaruhi niat beli konsumen. Temuannya 

mengemukakan bahwa saja kualitas produk bepengarung positif terhadap niat beli 

konsumen. Kemudian pada tahun 2014 (Ansari, 2014) melakukan penelitian untuk 

mengetahui hubungan antara religiusitas dan adopsi produk baru (NPA) di kalangan 

konsumen Muslim. Hasil penemuannya menunjukkan bahwa saja religiusitas 

mempengaruhi keputusan pengadopsian produk baru di kalangan konsumen 

Muslim; keyakinan konsumen mempengaruhi produk apa yang hendak mereka 

adopsi.  

Selain itu pada ulasan penelitian kali ini juga mempertimbangkan tentang 

hasil penelitian sebelumnya yang pernah meneliti wardah cosmetics di indonesia, 

dimana penelitian terdahulu tentang wardah lebih di dominasi membahas tentang 

brand image dan label halal pada wardah cosmetics, seperti : penelitian yang 

dilakukan oleh (Lutfie, 2015) menganalisa label halal dan kualitas produk 

membentuk brand image yang berimplikasi terhadap keputusan pembelian konsum 

muslim, hasil penelitian tersebut menemukan bahwa saja brand image dan label 

halal tidak berpengaruh positif pada keputusan pembelian konsumen, namu kualitas 

produk menjadi pertimbangan utama konsumen didalam membeli produk wardah. 

Sementara (Prawitasari, 2016) yang juga melibatkan brand image sebagai variabel 

penelitiannya, menemukan bahwa brand image berpengaruh positif pada sikap 

terhadap produk, sedangkan sikap terhadap produk berpengaruh positif pada minat 
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beli konsumen. Dan religiusitas konsumen berperan terhadap pembentukan sikap 

konsumen terhadap produk wardah. Lebih lanjut penelitian tentang wardah yang 

dilakukan oleh (Briliana & Noviana, 2016) dimana terkait dengan penelitian awal 

yang berkenaan dengan persepsi konsumen terhadap produk kosmetik halal. Hasil 

penelitiannya mengidentifikasi bahwa saja faktor pengetahuan yang dimiliki oleh 

konsumen memiliki pengaruh paling kuat kepada sikap konsumen terhadap produk 

kosmetik halal yang berpengaruh langsung pada niat beli. 

Dari pertimbangan hasil penlelitian dan latar belakang studi terdahulu yang 

juga mempertimbangkan beberapa penelitian yang pernah meneliti wardah 

cosmetics, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan pengembangan penelitian 

dari sisi pengamatan konteks yang berbeda dan diharapkan pada hasil penelitian 

nantinya dapat lebih komperhensif. Penelitian dari (Mohezar et al., 2016) dirasa 

memiliki model penelitian yang tepat untuk dijadikan rujukan penelitian saat ini 

dikarenakan memiliki cakupan konteks yang sesuai dengan penelitian kali ini. 

Adapun penelitian oleh (Mohezar et al., 2016) dilakukan pada tahun 2016, 

penelitian tersebut berkaitan dengan Halal Cosmetics Adoption yang mana 

bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memotivasi konsumen muda 

Muslim untuk mengadopsi kosmetik halal pada pasar yang sedang berkembang. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa karakteristik produk yang dirasakan, 

pengaruh sosial dan inovasi konsumen mempengaruhi konsumen Muslim muda 

untuk mengadopsi produk kosmetik halal. Penelitian ini juga mengidentifikasi 

bahwa religiusitas sebagai moderator antara ketiga prediktor dan adopsi kosmetik 

halal. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

NO 

Penelitian & 

Tahun 

Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 (Mohezar et 

al., 2016) 

Halal Cosmetics 

Adoption Among 

Young Muslim 

Consumers in 

Malaysia: 

Religiosity 

Concern 

Product 

Characteristics, 

Social Influence, 

Consumer 

Innovativess, 

Religiosity,  

Halal Cosmetics 

Adoption 

Karakteristik Produk, Pengaruh 

Sosial, dan Konsumen Inovatif 

berpengaruh Positif dan signifikan 

terhadap Pengadopsian Kosmetik  

Halal, Religiusitas memoderasi 

pengaruh Positif dan signifikan 

terhadap hubungan (Karakteristik 

Produk, Pengaruh Sosial, Konsumen 

Inovatif) dengan Pengadopsian 

Kosmetik Halal pada Generasi Y di 

Malaysia. 

2 (Mukhtar & 

Mohsin Butt, 

2012) 

Intention to choose 

Halal products: the 

role of religiosity 

Attitude Toward 

Halal,  

Subjective Norm, 

Inter-Personal 

Religiosity,  

Intra-Personal 

Religiosity,  

Purchase 

Intention 

Sikap Terhadap Halal, Norma 

Subjektif, Inter-personal 

Religiusitas, dan Intra-personal 

Religiusitas berpengaruh positif 

terhadap Intensi Pembelian produk 

Halal di Pakistan. Dan Norma 

subjektif menjadi prediktor yang 

paling signifikan untuk memilih 

produk Halal 

3 (Briliana & 

Noviana, 

2016) 

The Antecedents 

and Outcome of 

Halal Cosmetics 

Products : A Case 

Study in Jakarta 

Indonesia  

Religiosity, 

Knowledge, 

Social Identity, 

Attitude Towards 

Halal Cosmetic, 

Purchase 

Intention 

Religiusitas, Pengetahuan, dan 

Identittas Sosial berpengaruh Positif 

dan Signifikan terhadap Sikap 

Terhadap Kosmetik Halal, dan Sikap 

Terhadap Kosmetik Halal  

berpengaruh positif terhadap Intensi 

Pembelian Produk Kosmetik 

Wardah di Jakarta 
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NO 

Penelitian & 

Tahun 

Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

4 (Hussin et al., 

2013) 

Relationship 

between Product 

Factors, 

Advertising, and 

Purchase Intention 

of Halal Cosmetic 

Brand,  

Price,  

Quality,  

Ingredients, 

Labeling, 

Advertising,  

Purchase 

Intention 

Merek dan Kandungan Produk 

berperngaruh negatif terhadap 

intensi pembelian produk kosmetik 

halal, sedangkan harga, kualitas 

produk, dan label produk 

berpengaruh positif terhadap intesi 

pembelian. Iklan sebagai Variabel 

mediasi hanya memiliki pengaruh 

positif terhadap Harga dengan 

Intensi pembelian kosmetik halal 

pada konsumen di Malaysia.  

5 (Ansari, 2014) The Relationship 

between Religiosity 

and New Product 

Adoption among 

Muslim Consumers 

Religiousity, 

New Product 

Adoption 

Religiusitas memiliki pengaruh 

positif terhadap Pengadopsian 

Produk baru. Religiusitas yang 

tinggi di kalangan konsumen arab 

saudi berpengaruh positif terhadap 

pengadopsian produk religius 

6 (Lada et al., 

2009) 

Predicting 

intention to choose 

halal products 

using theory of 

reasoned action 

Attitude,  

Subjective Norm,  

Intetion to Choose 

Halal Product 

Sikap dan Norma Subjektif  

berpengaruh positif  terhadap niat 

untuk memilih produk halal. Dimana 

norma subjektif sebagai prediktor 

yang signifikan untuk menentukan 

pilihan perhadap produk halal di 

Malaysia. 

7 (Lutfie, 2015) Which is More 

Important? Halal 

Label or Product 

Quality 

Halal Label, 

Product Quality, 

Brand Image, 

Purchase 

Decision 

Label Halal bepengaruh positif 

terhadap Brand Image, namun Brand 

Image tidak berpengaruh positif 

terhadap Purchase Decision. Poduct 

Quality menjadi faktor pendorong 

konsumen untuk membeli produk 

kosmetik halal. 
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NO 

Penelitian & 

Tahun 

Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

8 (Prawitasari, 

2016) 

Pengaruh Brand 

Image Pada Sikap 

Terhadap Produk 

dan Minat Beli 

Brand Wardah di 

antara Konsumen 

Berhijab vs Non 

Hijab dan 

Religiusitas Tingg 

vs Religiusitas 

Rendah 

Brand Image,  

Sikap Terhadap 

Produk, 

Niat Beli 

Konsumen, 

Karakteristik 

Konsumen. 

Brand Image berpengaruh positif  

pada 

sikap terhadap produk, sementara 

sikap terhadap produk berpengaruh 

positif pada minat beli. terdapat 

perbedaan pengaruh brand image 

pada sikap terhadap produk di antara 

konsumen religiusitas tinggi vs 

religiusitas rendah. 

Sumber : pengolahan Informasi dilakukan oleh peneliti dengan MS. World 2016 

 

2.3 Rerangka Konseptual 

Rerangka konspetual kali ini akan mencakup argumentasi logis dari setiap 

variabel yang diajukan dalam penelitian. Adapun argumentasi yang akan 

disampaikan bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat setiap hubungan 

variabel independent (Product Characteristics, Social Influence, Consumer 

Innovativeness) terhadap Halal Cosmetics Preference sebagai variabel dependent 

yang lebih lanjut hubungan antara keduanya yaitu variabel independent dengan 

dependent akan dimoderasi oleh variabel Religiosity. Argumentasi dan teori dasar 

yang digunakan kali ini merujuk kepada literatur dan hasil penelitian terdahulu yang 

dijadikan sebagai acuan untuk membangun hipotesis penelitian. 

2.3.1 Pengaruh Product Characteristics terhadap Halal Cosmetics 

Preference 

 Karakteristik produk memiliki pengaruh yang cukup penting didalam 

pengambilan keputusan konsumen yang berkenaan dengan preferensi produk baru 

(Kraszewska et al., 2009). Karakteristik produk memberikan pengetahuan 
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konsumen yang berkaitan dengan informasi seputar jenis produk, diferensiasi 

produk, dan tangibilitas produk (Teck Weng & Cyril de Run, 2013). Lebih lanjut 

(Kotler & Amstrong, 2013) menyatakan bahwa karakteristik produk  mewakili 

kualitas produk untuk memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan konsumen. 

Kepuasan konsumen tentu timbul dikarenakan adanya benefit atau manfaat yang 

ditawarkan oleh produk tersebut, dalam konteks produk halal karakteristik produk 

hadir dengan nilai-nilai yang dijadikan dasar sebagai ciri dan identitas produk yang 

menurut (Ahmad, 2015) mencakup hal berikut ini: 

1. Purity 

Memiliki arti “kemurnian” atau kesucian. Didalam konsep produk halal, 

kata ini diartikan sebagai suatu sifat yang mengutamakan kualitas serta 

didukung dengan produk yang bersih, murni dan alami. Produk diproduksi 

dengan menjaga autentisitas dan tidak berkenaan dengan sesuatu yang 

dilarang. Produk halal ditawarkan dengan kualitas terbaik yang mencakup 

nilai etis dan kebajikan. 

2. Safety 

 “keselamatan” yang memiliki arti bahwa produk bebas dari bahaya, resiko 

cedera, dan kerusakan. Hal ini dapat didefinisikan bahwa suatu produk 

harus aman dikonsumsi, tidak berbahaya dan beresiko untuk konsumen. 

Akan menjadi suatu presepsi yang positif bagi konsumen, apabila produk 

juga memproyeksikan atribut keamanan. 

3. Righteousness 

“Kebenaran”, dalam prespektif islam suatu produk harus menjunjung nilai 

kebajikan dan moralitas. Dimana produk tersebut menghadirkan sesuatu 

yang baik bagi konsumen dan kemaslahatan untuk semua orang. 

Merujuk kepada nilai-nilai tersebut karakteristik produk kosmetik halal diwakilkan 

dengan berbagai manfaat didalamnya, yaitu dengan mengedepankan nilai halal-

ness maka proses produksi kosmetik halal dilakukan melalui prosedur sertifikasi, 

dimana kegiatan produksi mencakup semua aspek termasuk proses produksi yang 

dilakukan secara ketat dan higienis sesuai dengan Good Manufacturing Practice 
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(GMP) dan undang-undang kesehatan (Mohezar et al., 2016). Sertifikasi  halal 

memastikan bahwa kosmetik halal bermutu tinggi dan merupakan produk etis, yaitu 

produk yang sesuai dengan hukum Islam, tetap berada dalam parameter yang 

dirancang untuk kesehatan dan keselamatan serta bermanfaat bagi setiap konsumen 

(Hashim & Mat Hashim, 2013). 

Lebih lanjut faktor terpenting didalam pemilihan produk kosmetik adalah 

terkait dengan kandungan dan bahan dasar pembuatan produk, karena menyangkut 

apa yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Dikutip dari penilitian (Hashim & Mat 

Hashim, 2013) dijelaskan bahwa bahan baku serta penggunaan kandungan pada 

produk kosmetik halal diatur dalam prosedur sertifikasi yang mengikuti standar 

syariah, diantaranya sumber bahan baku berasal dari hewan halal, tumbuhan, 

mikroorganisme, bahan kimia, tanah, dan air yang tidak berbahaya dan najs. 

Sedangkan keberadaan kandungan alkohol, khususnya etanol dalam kosmetik yang 

menjadi perhatian tersendiri bagi konsumen muslim telah disampaikan oleh 

(Hashim & Mat Hashim, 2013) berdasarkan rujukan standar sertifikasi halal 

malaysia (DSM, 2008) penggunaan alkohol industri diizinkan untuk memproduksi 

obat-obatan dan kosmetika, namun penggunaan alkohol dilarang apabila sumber 

bahan baku berasal dari minuman beralkohol. Selain itu Produk kosmetik halal 

tidak diperbolehkan mengandung atau terkontaminasi dengan produk yang berasal 

dari babi, kolagen (berasal dari hewan haram), keratin, albumin, dan plasenta 

(berasal dari bagian manusia) dikarenakan bersifat haram. Jaminan akan kandungan 

yang aman merupakan salah satu karakteristik dari produk halal yang menunujukan 

kualitas produk kosmetik halal. Lebih lanjut kualitas produk merupakan salah satu 

pertimbangan terpenting didalam keputusan pembelian yang berpengaruh terhadap 

preferensi konsumen muslim. Sebelum konsumen menentukan pilihan akan suatu 

produk, mereka cenderung akan mencari tahu terlebih dahulu kualitas dari produk 

tersebut. Biasanya kualitas produk dapat dilihat dari komposisi produk yang tertera 

pada kemasan atau konsumen juga dapat melihat dari ulasan testimonialnya (Lutfie, 

2015). Produk kosmetik halal yang diproduksi dengan menggunakan bahan alami 

yang baik bagi kulit, tentu produk ini tidak hanya baik digunakan untuk para muslim 

namun juga mereka yang non-muslim. Untuk itu konsumen muslim cenderung akan 
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melakuakan pembelian kembali apabila karakteristik produk seperti bahan, tekstur, 

dan aspek perfoma produk sesuai dengan apa yang konsumen harapkan (Khraim, 

2011).  

 Hasil penellitian (Mohezar et al., 2016) telah membuktikan bahwa 

karakteristik produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi 

kosmetik halal, dimana karakteristik produk kosmetik halal erat dicirikan sebagai 

simbol kebersihan, keamanan, dan berkualitas tinggi sehingga menarik konsumen 

untuk menggunakan produk dari kosmetik halal. Faktanya adalah pola konsumen 

muslim juga sejalan dengan segmen pasar yang menuntut akan produk kosmetik 

yang sehat dan berkualitas serta juga memenuhi persyaratan syariah. Untuk itu 

dengan adanya label halal dapat memfasilitasi banyak muslim untuk dapat 

mengidentifikasi kosmetik halal dengan mudah. Sedangkan (Ali et al., 2016)  

menyampaikan bahwa  produk kosmetik halal tidak hanya diminati oleh muslim 

namun juga konsumen non-muslim yang lebih memilih produk kosmetik halal 

dikarenakan produk kosmetik halal memiliki karakteristik : produk alami yang eco-

ethical, ramah lingkungan, organik dan hijau, serta memberikan banyak manfaat 

dan aman untuk digunakan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

       H1:  Product characteristics berpengaruh positif terhadap Halal Cosmetics 

Preference 

2.3.2 Pengaruh Social Influence terhadap Halal Cosmetics Preference  

Pengaruh sosial yang berasal dari ilmu psikologi, merujuk kepada 

perubahan pemikiran atau perasaan yang tercermin dari perilaku individu dimana 

erat kaitannya antara hubungan dengan orang lain (Mohezar et al., 2016). Lebih 

lanjut pengaruh sosial berkaitan dengan espektasi dari lingkungan terutama berasal 

dari keluarga, teman, dan orang-orang terdekat. Espektasi tersebut menyangkut 

pendapat dan penilaian orang disekitar mereka terhadap apa yang mereka lakukan, 

apakah sudah mengikuti norma yang telah terbentuk didalam lingkungan mereka 

(Johan & Puitt, 2014). Norma yang dimaksudkan disini, merupakan Norma 

Subjektif yang didefinisikan sebagai keyakinan normatif yang muncul dari diri 
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seseorang dimana hal tersebut dapat membentuk pola perilaku dari individu yang 

menyangkut tentang harapan dan presepsi orang lain (Liao et al., 2007).   

Pengaruh sosial yang timbul atas dasar norma subjektif ditentukan oleh 

sebuah keyakinan normatif (normative belief) yaitu keyakinan terhadap suatu 

perilaku yang bersifat normatif berdasarkan penilaian dari pihak yang mereka 

refrensikan akan memberikan persetujuan atau ketidak setujuan terhadap perilaku 

yang mereka pilih, dan  (motivation to comply) atau adanya keinginan untuk 

mematuhi sebuah norma sesuai dengan yang dipertimbangkan oleh kelompok 

didalam lingkungan tersebut (Johan & Puitt, 2014). (motivation to comply) timbul 

dari dalam diri seseorang,  karena adanya kebutuhan akan mendapatkan 

penghargaan atau menghindari sebuah (punishment) hukuman yang berimplikasi 

terhadap diterima atau tidaknya suatu individu didalam sebuah kelompok (Zboja & 

Hartline, 2012).  

Sedangkan dalam konteks produk halal, adanya dorongan akan motivasi dan 

harapan yang muncul dari teman, rekan kerja, dan keluarga dapat berpengaruh 

terhadap tindakan seseorang untuk mengkonsumsi atau membeli produk halal 

(Mukhtar & Mohsin Butt, 2012). Misalnya apabila sesorang individu merasa bahwa 

orang-orang disekitar mereka berpikir  membeli produk  berlabel halal merupakan 

sesuatu yang essential, maka dari itu mereka akan memiliki keinginan yang lebih 

tinggi untuk membeli produk tersebut. Tentunya pengaruh yang signifikan dari 

orang-orang terdekat akan berpengaruh positif terhadap keinginan dan kesesuaian 

perilaku yang ditimbulkan oleh individu (Rahim & Junos, 2012).  Merujuk kepada 

pernyataan  (Mohezar et al., 2016) Hal tersebut menunjukan bahwa meskipun 

seseorang mungkin tidak memiliki sikap konstruktif terhadap kosmetik halal, 

namun ketidak cocokan antara sikap dan harapan keluarganya atau teman dapat 

mempengaruhi pola perilaku dari individu tersebut. Seseorang mungkin mulai 

membeli kosmetik halal untuk memastikan legitimasi mereka, karena mereka ingin 

mencari keseimbangan antara apa yang mereka lakukan atau memutuskan pilihan 

dan bagaimana hal tersebut dapat dirasakan serta diterima oleh orang lain. 
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Penelitian (Mohezar et al., 2016) telah membuktikan bahwa pengaruh sosial  

berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi pengadopsian kosmetik 

halal, penelitian ini menemukan bahwa preferensi konsumen terhadap kosmetik 

halal juga dibentuk dari adanya pengaruh sosial dan pendapat kelompok seperti 

refrensi dari keluarga dan teman. Opini dan keyakinan yang diterima dari orang-

orang terdekat dapat membangun rasa kepercayaan dan pengetahuan tentang atribut 

kosmetik halal. Untuk itu pola konsumen terhadap refrensi produk juga didorong 

oleh kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan dan pengakuan sosial. Sedangkan 

(Mukhtar & Mohsin Butt, 2012) juga membuktikan bahwa faktor sosial yang 

mempengaruhi norma subjektif merupakan prediktor atau penyebab paling penting 

didalam memilih produk Halal. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa 

perilaku positif yang ditunjukkan oleh konsumen muslim didalam intensitas 

pembelian terhadap produk halal tidak terlepas dari adanya pengaruh dan 

keberadaan lingkungan atau kelompok muslim yang ada disekitar mereka. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2 :  Social Influence berpengaruh positif terhadap Halal Cosmetics 

Preference 

2.3.3 Pengaruh Consumer Innovativeness terhadap Halal Cosmetics 

Preference 

 Innovativeness didefinisikan sebagai tingkat ketersediaan individu untuk 

dapat mengadopsi ide baru yang dilakukan sebelum orang lain melakukannya 

didalam suatu lingkungan (Mohezar et al., 2016). Sementara (Roehrich, 2004) juga 

menyampaikan bahwa saja konsumen inovatif memiliki kecenderungan untuk 

membeli produk baru dengan intesitas waktu yang lebih sering dan lebih cepat 

dibandingkan orang lain. Pola konsumen inovatif tersebut lah yang mendorong 

seseorang untuk membeli sesuatu yang baru dari berbagai produk serta merek 

dibandingkan untuk tetap tinggal dan memilih produk sebelumnya. Lebih lanjut 

(Solomon, 2013) menyebutkan bahwa konsumen inovatif  memiliki karakteristik 

yang sama dengan inovator atau dicirikan sebagai pelopor didalam pengadopsian 

produk baru, dimana tingginya kecenderungan inovator konsumen muncul pada 
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produk-produk yang bersifat ekspresif seperti pakaian dan kosmetik. Walaupun 

konsumen menyadari akan adanya risiko yang tinggi ketika mereka menjadi orang 

pertama didalam mencoba produk baru, namun pada produk yang bersifat ekspresif 

resiko tersebut dianggap sebagai sebuah pengalaman perubahan didalam style yang 

ingin mereka tampilkan.  

Sementara pada konteks industri kosmetik halal, Individu yang berani dan 

lebih inovatif akan lebih bersedia menginvestasikan waktu, uang dan mengambil 

risiko untuk mencoba produk yang berbeda. Salah satunya dengan mencoba produk 

kosmetik halal, konsumen yang inovatif cenderung akan sedikit menemukan 

kesulitan  dan lebih terbuka terhadap pengalaman baru dimana konsumen berani 

mengubah rutinitas sehari-harinya dan beradaptasi dari penggunaan produk 

kosmetik konvensional beralih kepada produk halal (Mohezar et al., 2016).  

Konsumen dengan kognitif inovasi yang tinggi cenderung akan menyukai proses 

pencarian informasi produk baru, membandingkan bagaimana perfomance dari 

produk tersebut, mencari fakta tentang produk baru, dan belajar bagaimana 

menggunakannya (Hirunyawipada & Paswan, 2006). Untuk itu dengan minimnya 

pengetahuan konsumen terhadap benefit dari produk baru seperti kosmetik halal 

merupakan salah satu faktor pendorong bagi konsumen inovatif untuk melakukan 

proses pencarian informasi tentang potensi benefit dari merek kosmetik halal, 

melalui pengetahuannya konsumen yang inovatif tersebut cenderung dapat 

mempengaruhi preferensi atau pilihan produk dari calon pembeli lainnya (Mohezar 

et al., 2016). 

 Penelitian (Mohezar et al., 2016) telah membuktikan bahwa konsumen 

inovatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi pengadopsian 

kosmetik halal. pada penelitiannya mengindikasi bahwa konsumen inovatif 

ditemukan sebagai faktor penting bagi konsumen muslim didalam mencoba produk 

kosmetik halal berdasarkan tingkat inovasi mereka. Semakin tingginya tingkat 

inovasi didalam diri seorang muslim maka konsumen tersebut akan bereaksi secara 

proaktif terhadap inovasi produk baru dan terbuka terhadap produk-produk baru 

yang berasalkan dari produk halal, sehingga konsumen muslim akan lebih bersedia 
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untuk mengubah kebiasaannya dari menggunakan produk kecantikan yang non-

halal beralih ke halal. Untuk itu secara signifikan tingkat inovasi didalam diri 

seseorang akan sangat berpengaruh terhadap setiap preferensi masing-masing 

individu. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

         H3 : Consumer innovativeness berpengaruh positif terhadap Halal Cosmetics 

Preference 

2.3.4 Pengaruh Religiosity yang Memoderasi Hubungan antara Product 

Characteristics, Social Influence, Consumer Innovativeness dengan 

Halal Cosmetics Preference 

 Agama merupakan salah satu bagian terpenting didalam kehidupan sosial. 

Setiap agama mengandung nilai dasar akan sikap yang membentuk perilaku 

anggotanya di semua bidang kehidupan. Nilai religius dipandang berpotensi di 

dalam memprediksi perilaku konsumen dikarenakan adanya komitmen dan 

kepercayaan religius pada diri seseorang diyakini dapat berpengaruh terhadap 

perasaan dan sikap individu termasuk didalam mengkonsumsi. Religiusitas 

diyakini mempengaruhi preferensi seseorang, karena agama mengatur hal-hal yang 

dilarang dan tidak dilarang sehingga berpengaruh kepada keputusan konsumsi 

konsumen. Misalnya, daging sapi dilarang dalam agama Hindu sementara hal yang 

sama diperbolehkan dalam Islam. Konsumsi daging babi dilarang dalam Islam dan 

Yudaisme namun diperbolehkan dalam agama Kristen. Akibatnya, agama 

mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap apa yang mereka sukai dan apa 

yang tidak disukai (Yener, 2015; Ansari, 2014). Sementara (Johan & Puitt, 2014) 

menyampaikan bahwa saja frekuensi kehadiran ibadah seseorang, seberapa penting 

agama bagi individu, dan frekuensi sholat atau berdoa dapat memperlihatkan 

tingkat religiusitas seseorang. Faktor religiusitas yang ada pada diri seorang muslim 

tentu juga akan berpengaruh terhadap keputusan masing-masing konsumen muslim 

untuk memilih produk halal atau non-halal. 
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Lebih lanjut sikap, nilai, dan perilaku seseorang pada dasarnya terbentuk 

dari adanya faktor nilai religi dari masing-masing individu. Semakin tingginya 

tingkat religiusitas seseorang maka akan menimbulkan kecenderungan seseorang 

untuk lebih memandang dunia berdasarkan dimensi dari nilai religi saja, atensi 

tersebut tentu berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari seorang konsumen 

termasuk mempengaruhi perilaku konsumen muslim pada saat menentukan produk 

yang hendak mereka akan gunakan (Mohezar et al., 2016). Sebagai contoh ketika 

adanya perbedaan presepsi diantara konsumen muslim terhadap penggunaan 

produk kosmetik, pada konsumen muslim yang memiliki religiusitas yang tinggi 

mereka akan lebih concern serta menunjukan penolakan didalam penggunaan 

ethanol dan alkohol pada produk kosmetiknya, sementara hal yang berbeda 

ditunjukkan oleh beberapa kaum muslim lainnya yang tidak begitu 

mempermasalahkan penggunaan alkohol selama tidak dikonsumsi secara oral. 

Sehingga hal tersebut tentu memunculkan preferensi yang berbeda dari masing-

masing konsumen muslim (Hunter, 2012). Lebih lanjut konsumen muslim yang 

memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan lebih memperhatikan bagaimana nilai 

religi yang terbentuk dari lingkungan sekitarnya dapat sejalan dengan nilai yang 

ada pada dirinya termasuk didalam penggunaan produk halal yang sesuai dengan 

komitmen religiusnya. Oleh karena itu, konsumen muslim akan merasa lebih yakin 

apabila karakteristik produk, faktor sosial, dan sikap inovatif dari dirinya dapat 

sejalan dengan nilai religiusnya, sehingga hal tersebut mendorong tingkat 

preferensi konsumen muslim terhadap penggunaan produk kosmetik halal  

(Mohezar et al., 2016).  

 Penelitian (Mohezar et al., 2016) membuktikan bahwa religiusitas 

merupakan faktor pendukung yang mempengaruhi preferensi kosmetik halal. 

Penelitian tersebut mengemukakan bahwa religiusitas berperan sebagai moderator, 

yang mana diidentifikasi ketika semakin tingginya tingkat religiusitas seorang 

konsumen maka konsumen tersebut cenderung memiliki pengetahuan kategori 

produk yang lebih tinggi sehingga dapat mengavaluasi merek serta karakteristik 

produk secara objektif, untuk itu konsumen akan semakin merasa yakin bahwa 

produk kosmetik halal merupakan produk yang baik dan sesuai dengan 
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kebutuhannya yang kemudian hal tersebut berimplikasi terhadap peningkatan 

preferensinya untuk menggunakan produk kosmetik halal. Sejalan dengan hal 

tersebut konsumen religius yang tergabung didalam sebuah komunitas keagamaan 

cenderung memiliki sikap yang positif terhadap produk halal, dimana faktor 

lingkungannya berperan sebagai pendorong yang mempengaruhi sikap konsumen 

tehadap preferensi penggunaan kosmetik halal. Berdasarkan penjelasan tersebut 

maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H4a :  Religiosity memoderasi pengaruh positif Product Characteristics 

terhadap Halal Cosmetics Preference  

H4b : Religiosity memoderasi pengaruh positif Social Influence terhadap 

Halal Cosmetics Preference  

H4c : Religiosity memoderasi pengaruh positif Consumer Innovativeness 

terhadap Halal Cosmetics Preference 
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2.4 Model Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang sudah dijabarkan maka 

pada penelitian kali ini, penulis akan mengajukan model penelitian yang mencakup 

Product Characteristics (PC), Social Influence (SI), Consumer Innovativeness (CI) 

sebagai prediktor yang berpengaruh terhadap Halal Cosmetics Preference (HCP).  

Dan selanjutnya Religiousity (RG) berperan memoderasi antara hubungan prediktor 

dengan Halal Cosmetics Preference. Adapun kerangka pemikiran teoritis tersebut 

dapat digambarkan dalam model penelitian sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 

 

 

 

 

  H4a H4b    H4c 

   

 H1 

  

         

   H2 

        

 

 H3 

       

 

 

Sumber : Model Penelitian di Adopsi dari penelitian terdahulu (Mohezar et al., 

2016) 

Product 

Characteristics 

Social Influence 

Religiosity 

Halal Cosmetics 

Preference 

Consumer 

Innovativeness 
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Dari gambar model penelitian tersebut maka dapat dijelaskan bahwa saja 

variabel yang akan digunakan didalam penilitian ini terdiri dari tiga bagian meliputi 

variabel dependen, variabel independen, dan variabel moderasi. Yang mana ketiga 

variabel tersebut akan berperan sebagai berikut : 

1. Variabel dependen  

Merupakan variabel yang dijelaskan atau yang selalu dipengaruhi oleh 

variabel independen. Adapun variabel dependen yang digunakan dalam 

model penelitian kali ini ialah Halal Cosmetics Preference (HCP). 

2. Variabel Independen 

Variabel independen atau dapat disebut juga sebagai prediktor 

merupakan variabel yang menjelaskan dan mempengaruhi variabel 

dependen. Adapun variabel dependen yang digunakan dalam model 

penelitian kali ini ialah Product Characteristics (PC), Social Influence 

(SI), Consumer Innovativeness (CI). 

3. Variabel Moderasi 

Merupakan variabel yang berperan untuk memperkuat atau 

memperlemah hubungan langsung anatara variabel independe dengan 

variabel dependen. Adapun variabel dependen yang digunakan dalam 

model penelitian kali ini ialah Religiosity (RG). 

 

2.5 Hipotesis  

 Lebih lanjut untuk mempermudah proses penelitian kali ini maka penulis 

akan menggunakan hipotesis untuk menguraikan hasil indikasi dari masing-masing 

variabel. Hipostesis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup hal-hal sebagai 

berikut : 

Hipotesis 1 

Ho1 : Product Characteristics tidak berpengaruh signifikan terhadap 

preferensi konsumen Kosmetik Wardah di Jabodetabek. 
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Ha1 : Product Characteristics berpengaruh signifikan terhadap 

preferensi konsumen Kosmetik Wardah di Jabodetabek. 

Hipotesis 2 

Ho2 : Social Influence tidak berengaruh signifikan terhadap preferensi 

konsumen Kosmetik Wardah di Jabodetabek. 

Ha2 : Social Influence berpengaruh signifikan terhadap preferensi 

konsumen Kosmetik Wardah di Jabodetabek. 

Hipotesis 3 

Ho3 : Consumer Innovativeness tidak berpengaruh signifikan terhadap 

preferensi konsumen Kosmetik Wardah di Jabodetabek. 

Ha3 : Consumer Innovativeness berpengaruh signifikan terhadap 

preferensi konsumen Kosmetik Wardah di Jabodetabek. 

Hipotesis 4 

Ho4a : Religiosity tidak memoderasi pengaruh signifikan terhadap 

hubungan Product Characteristics dengan preferensi konsumen 

Kosmetik Wardah di Jabodetabek. 

Ha4a : Religiosity memoderasi pengaruh signifikan terhadap hubungan 

Product Characteristics dengan preferensi konsumen Kosmetik 

Wardah di Jabodetabek. 

Ho4b : Religiosity tidak memoderasi pengaruh signifikan terhadap 

hubungan Social Influence dengan preferensi konsumen Kosmetik 

Wardah di Jabodetabek. 

Ha4b : Religiosity memoderasi pengaruh signifikan terhadap hubungan 

Social Influence dengan preferensi konsumen Kosmetik Wardah di 

Jabodetabek. 
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Ho4c : Religiosity tidak memoderasi pengaruh signifikan terhadap 

hubungan Consumer Innovativeness dengan preferensi konsumen 

Kosmetik Wardah di Jabodetabek. 

Ha4c : Religiosity memoderasi pengaruh signifikan terhadap hubungan 

Consumer Innovativeness dengan preferensi konsumen Kosmetik 

Wardah di Jabodetabek. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Penelitian kali ini akan meneliti tentang preferensi konsumen terhadap 

produk kosmetik halal. Adapun objek yang hendak dijadikan objek penelitian 

adalah produk dari wardah cosmetics, dimana wardah cosmetics merupakan salah 

satu produk kosmetik halal di Indonesia yang di produksi oleh perusahaan lokal PT 

Paragon Technology & Innovation. Sedangkan untuk sasaran responden yang 

dituju dari penilitian ini merupakan konsumen yang saat ini menggunakan produk 

dari wardah cosmetics. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2017 dengan cakupan 

target responden Jabodetabek sebagai populasi yang akan diamati pada penelitian 

dalam rangka untuk mempermudah proses penghimpunan data penelitian. Lebih 

lanjut proses penyebaran dan penghimpunan data pada penelitian ini akan 

dilakukan berupa penyebaran kuisioner secara online maupun hardcopy untuk 

mendapatkan hasil dari setiap indikator yang dipetimbangkan di dalam variabel dan 

model penelitian. Untuk mendapatkan sampel yang lebih heterogen dari setiap 

individu yang berbeda maka sampel penelitian akan diambil dari berbagai tingkatan 

seperti usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan yang diharapkan akan 

menjadi prediktor yang lebih baik didalam hasil penelitian nantinya. 

3.2 Desain Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian descriptive, yang mana menurut 

(Malhotra, 2004) penelitian deksriptif didefinisikan sebagai jenis penelitian 

konklusif yang mempunyai tujuan utama untuk mendeskripsikan sesuatu terkait 

dengan karakteristik atau fungsi pasar. Penelitian descriptive memiliki karkateristik 

yang ditandai dengan adanya hipotesis spesifik dan memiliki desain penelitian 

secara terstruktur (Rangkuti, 2015). Penelitian akan menggunakan pendekatan 

kuantitatif, dimana pada metodologi kuntitatif berupaya untuk mengkuantifikasi 

data dan biasanya menerapkan analisis statistik tertentu (Malhotra, 2004). 
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Penelitian dirancang menggunakan (Cross-sectional design) yaitu meliputi 

pengumpulan data sampel tertentu dari elemen popolasi yang nantinya sampel 

hanya akan diambil satu kali dalam satu periode (Malhotra, 2004). Lebih lanjut 

kegiatan penelitain dengan (Cross-sectional design) dilakukan dengan cara seperti 

melakukan capture pada objek, yang mana fakta yang didapat digambarkan 

berdasarkan kegiatan pada saat tertentu. Selanjutnya berdasarkan fakta tersebut 

akan dilakukan penyimpulan mengenai masalah-masalah penelitian yang ingin 

dibuktikan atau dicari relevansi serta hubungannya (Rangkuti, 2015). 

3.3 Metode Penghimpunan Data 

 3.3.1 Data Primer 

Data Primer merupakan data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud 

khusus yaitu menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami. Data 

diperoleh langsung dari sumber asli dan dikumpulkan untuk menjawab 

pertanyaan dari penelitian (Malhotra, 2004). Data Primer pada penelitian ini 

akan dihimpun dengan menggunakan survey, yang mana menurut 

(Malhotra, 2004) survey dilaksanakan dengan berbagai tujuan termasuk 

didalam menguji perilaku konsumen. Survey merupakan cara memperoleh 

data yang paling fleksibel dimana data dapat diperoleh dengan 

memfokuskan diri pada segmen atau populasi yang dituju pada penelelitian. 

Penggunaan survey sebagai data primer pada penelitian  dalam rangka 

menunjang informasi yang beragam dan memberikan banyak kegunaan. 

Penghimpunan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan 

dengan cara penyebaran kuesioner, dimana kuesioner akan berisikan 

pertanyaan yang mewakili setiap indikator variabel untuk dijadikan 

penilain. Seperangkat pertanyaan kuesioner yang dipersiapkan oleh penulis 

akan diisi langsung oleh responden dengan sebenar-benarnya yang menjadi 

target populasi dalam penelitian. Didalam penyusunan kuesioner, peneliti 

akan menggunakan skala likert sebagai alat ukur untuk mengukur masing-

masing indikator dan variabel yang terkait dengan penelitian. Menurut  
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(Sarjono & Julianita, 2011) Skala likert adalah skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan presepsi seseorang atau sekelompok orang 

terhadap suatu kejadian atau keadaan sosial dimana variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel kemudian indikator tersebut 

dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item pernyataan. Secara luas 

skala likert digunakan untuk meminta responden didalam menandai derajat 

persetujuan atau ketidak setujuan terhadap masing-masing dari serangkaian 

pernyataan mengenai objek stimulus (Malhotra, 2004). Pada peniltian ini 

skala likert dipergunakan untuk mengukur objek penilitian yang bersifat 

kuantitatif, skala tersebut terdiri dari angka-angka yang mana setiap angka 

mencerminkan preferensi responden terhadap persetujuan dan ketidak 

setujuan dari setiap pertanyaan yang diajukan. Titik skala yang akan dipakai 

pada penelitian ini terdiri dari 7 tiitik point dimana berdasarkan saran yang 

disampaikan oleh (Cooper & Schindler, 2011), dikatakan bahwa saja 

keuntungan dari penggunan skala 7 ialah semakin banyaknya varians dari 

suatu skala likert yang diajukan maka akan menunjukkan variabilitas data 

yang lebih banyak diantara responden dan perkiraan yang lebih baik dari 

sisi kurva responden. Selanjutnya secara teknis pengukuran skala likert pada 

penelitian ini terdiri dari tujuh tingkat preferensi yang digambarkan pada 

titik (1 – 7) , dengan ketentuan ketika jawaban responden semakin 

mendekati ujung titik 1 artinya responden menyatakan sangat tidak setuju 

terhadap pernyataan yang diajukan pada kuesioner sedangkan ketika 

semakin mendekati titik 7 maka artinya sangat setuju. Berikut ini 

merupakan penilaian skala likert :  

—1—2—3—4—5—6—7— 

(Sangat tidak setuju)              (Sangat Setuju)   
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3.3.2 Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dengan 

beberapa maksud selain untuk menyelesaikan masalah yang sedang 

dihadapi. Data digunakan untuk membantu mengidentifikasi dan 

mendefinisikan masalah, memformulasikan rancangan penelitian dan 

menjawab pertanyaan pada penelitian. Data dikumpulkan dari berbagai 

sumber informasi yang tersedia seperti buku, jurnal, media internet, 

publikasi, majalah yang berhubungan dengan penelitian (Malhotra, 2004). 

Adapun data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini dihimpun 

dari beberapa sumber informasi meliputi : buku, jurnal, laporan statistik 

badan resmi, media internet, dan publikasi imiah. 

 3.3.3 Populasi dan Sampel 

Didalam penelitian kuantitatif populasi dan sampel menjadi hal yang 

sangat penting, dikarenakan populasi dan sampel mengacu kepada hal minat 

yang ingin diketahui oleh peneliti. Populasi merupakan seluruh karakteristik 

yang menjadi objek penelitian, dimana karakteristik tersebut berkaitan 

dengan seluruh kelompok orang, peristiwa,  atau benda yang menjadi pusat 

perhatian bagi peneliti (Sarjono & Julianita, 2011). Adapun Populasi yang 

ditentukan di dalam penilitian kali ini adalah konsumen Jabodetabek yang 

saat ini menggunakan produk dari wardah cosmetics.  

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipercaya dapat mewakili 

karakteristik populasi secara keseluruhan, atau dapat dikatakan sampel 

merupakan subkelompok atau sebagian dari populasi. Dengan mempelajari 

sampel, peneliti akan mampu menarik kesimpulan yang dapat 

digeneralisasikan terhadap populasi penilitan (Sarjono & Julianita, 2011). 

Disisi lain (Malhotra, 2004) menyampaikan bahwa saja sampel merupakan 

subkelompok populasi yang terpilih untuk berpartisipasi didalam studi 

penelitian dengan memiliki karakteristik statistik yang mana dipergunakan 

untuk membuat inferensi mengenai parameter dari sebuah populasi. 
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3.3.3.1 Ukuran Sampel 

Penentuan Jumlah sampel pada penelitian ini disesuaikan dengan 

saran yang disampaikan oleh (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) 

bahwa saja jumlah sampel yang tidak diketahui jumlah populasi pastinya 

setidaknya minimal berjumlah lima sampai dengan sepuluh dari jumlah 

indikator pada setiap variabel. Adapun jumlah indikator pada penelitian ini 

berjumlah 25, yang mana akan di kalikan 6 dengan hasil perhitungan 

sebagai berikut : 

Jumlah Sampel = Indikator Variabel x 6 

  =  25 x 6 

  = 150 Sampel 

 

3.3.3.2 Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel didalam penelitian ini menggunakan 

Non-probability sampling yaitu sebuah teknik sampling yang tidak 

memberikan kesempatan atau peluang yang sama pada setiap anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sarjono & Julianita, 2011). Lebih 

lanjut Non-probability sampling mengandalkan penilaian peneliti tanpa 

menggunakan pemilihan peluang untuk elemen populasi, peneliti dapat 

memutuskan elemen apa yang akan dimasukkan kedalam sampel. Adapun 

teknik sampling yang dipilih pada penelitian yaitu dengan menggunakan 

convenience sampling yang berarti pemilihan unit sampling akan 

diserahkan kepada peneliti yang berdasarkan penilaian dari peneliti, untuk 

itu sampel yang diputuskan adalah masyarakat yang sudah dan pernah 

menggunakan produk dari wardah cosmetics khususnya di wilayah 

Jabodetabek (Malhotra, 2004)  
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3.4 Operasionalisasi Variabel 

Tabel 3.4.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variable & 

Definition 
Original Measurement Adopted Measurement 

Skala 

Pengukuran 

Product 

Characteristics,  

merupakan atribut 

produk yang mewakili 

kualitas dari produk 

untuk memberikan 

kepuasan dan 

memenuhi kebutuhan 

konsumen (Kotler & 

Amstrong, 2013) 

Halal cosmetics/personal 

care are pure and clean 

PC1. Produk wardah 

cosmetics terbuat dari 

bahan-bahan alami  

Likert Scale 

1-7 

PC2. Produk wardah 

cosmetics tidak 

mengandung bahan-bahan 

berbahaya 

Halal cosmetics/personal 

care preserve nobility of 

human body 

PC3. Produk wardah 

cosmetics menjaga kulit 

saya tetap sehat 

Halal cosmetics/personal 

care are good quality and 

safe (Mohezar et al., 

2016) 

PC4. Produk wardah 

cosmetics memiliki 

kualitas yang baik 

PC5. Produk wardah 

cosmetics aman bagi kulit 

Social Influence, 

Merupakan perubahan 

yang terjadi pada 

individu terkait 

dengan pikiran, 

perasaan, sikap, atau 

perilaku yang 

dihasilkan dari adanya 

interakasi dengan 

orang lain atau 

kelompok (Lisa 

Rashotte, 2008) 

Most people around me 

use halal 

cosmetics/personal care 

products 

SI1. Orang – orang 

disekitar saya 

menggunakan wardah 

sebagai kosmetik mereka 

Likert Scale 

1-7 

When it comes to a matter 

of choosing 

cosmetics/personal care 

products, I would like to 

be like my friends 

SI2. Menggunakan wardah 

cosmetics, adalah hal yang 

lazim di lingkungan sekitar 

saya 

I choose halal 

cosmetics/personal care 

products based on 

recommendations from 

friends and relatives 

SI3. Orang-orang terdekat 

menyarankan saya untuk 

menggunakan wardah 

cosmetics 

People who I listen to 

could influence me to use 

halal cosmetics/personal 

care products (Mohezar 

et al., 2016) 

SI4. Saya sangat 

mempertimbangkan saran 

orang di sekeliling saya 

untuk memilih wardah 

cosmetics 
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Variable & 

Definition 
Original Measurement Adopted Measurement 

Skala 

Pengukuran 

Consumer 

Innovativeness, 

kecenderungan 

konsumen untuk 

membeli produk baru 

dengan intesitas waktu 

yang lebih sering dan 

lebih cepat 

dibandingkan orang 

lain (Roehrich, 2004) 

I spend little time 

exploring new 

cosmetics/personal care 

products 

CI1. Saya sering 

manghabiskan waktu untuk 

mencari berbagai produk 

kosmetik baru  

Likert Scale 

1-7 

 I am hesitant to try new 

product 

cosmetics/personal care 

CI2. Saya tidak ragu untuk 

mencoba produk kosmetik 

baru 

Among peers, I am 

usually the first to try new  

cosmetics/personal care 

products 

CI3. Diantara teman-teman 

saya, biasanya saya 

menjadi orang pertama 

yang mencoba produk 

kosmetik baru 

 I like to experiment new  

cosmetics/ personal care 

product (Mohezar et al., 

2016) 

CI4. Saya suka 

bereksperimen dengan 

produk-produk kosmetik 

baru 

Religiosity, yaitu 

mengacu pada tingkat 

dimana seseorang 

mempercayai suatu 

nilai dan tujuan dari 

keagamaan tertentu 

serta 

mempraktikkannya 

didalam kehidupan 

mereka (Razzaque & 

Chaudhry, 2012) 

I regularly pray five times 

a day 

RG1. Saya rutin 

melaksanakan sholat lima 

waktu setiap hari 

Likert Scale 

1-7 

I fast regularly during 

Ramadhan 

RG2. Saya selalu 

melaksanakan ibadah 

puasa di bulan ramadhan 

I regularly recite the Holy 

Quran 

RG3. Saya secara teratur 

membaca Alquran 

I pay zakat every year if I 

meet the prescribed 

criteria  

RG4. Saya membayar 

zakat setiap tahun  

 I try to follow Islamic 

conjunctions in all 

matters of my life  

RG5. Saya mencoba 

mengaplikasikan ajaran 

islam disegala aspek 

kehidupan saya 

I always try to avoid 

minor and major sin 

(Mohezar et al., 2016) 

RG6. Saya selalu berusaha 

untuk mengindari hal-hal 

yang dilarang oleh agama 

 I often read books and 

magezines about my 

religion 

RG7. Saya sering 

membaca buku dan 

majalah tentang islam 

 I enjoy spending time 

with others of my religous 

affiliation (Salman & 

Siddiqui, 2011) 

 RG8. Saya merasa senang 

ketika menghabiskan 

waktu  bersama komunitas 

muslim 
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Variable & 

Definition 
Original Measurement Adopted Measurement 

Skala 

Pengukuran 

Halal cosmetic 

Preference,  

Preferensi konsumen 

merupakan suatu sikap 

konsumen terhadap 

satu pilihan merek 

produk yang terbentuk 

melalui evaluasi atas 

berbagai macam 

merek diantara 

berbagai pilihan yang 

tersedia (Kotler & 

Keller, 2012) 

 I prefer to use halal 

cosmetics/ personal care 

product 

HCP1. Saya Lebih memilih 

untuk menggunakan 

wardah cosmetics sebagai 

produk kosmetik halal 

Likert Scale 

1-7 

 I will not purchase or use 

a product if doubt with 

the ingredients 

 HCP2. Saya tidak akan 

membeli atau 

menggunakan produk 

kosmetik yang diragukan 

kehalalannya 

 I prefer to use halal 

cosmetics/ personal care 

products even if it is more 

expensive 

HCP3. Saya lebih memilih 

untuk menggunakan 

produk wardah cosmetics 

sebagai kosmetik halal 

meskipun harganya lebih 

mahal 

 I prefer to use halal 

cosmetics/ personal care 

products even if the sales 

promoter promotes the 

conventional products 

(Mohezar et al., 2016) 

HCP4. Saya lebih memilih 

menggunakan wardah 

cosmetics sebagai 

kosmetik halal, meskipun 

mendapatkan penawaran 

promosi dari kosmetik 

konvensional 
Sumber : pengolahan Informasi dilakukan oleh peneliti dengan MS. World 2016 

 

3.5 Metode Analisis Data 

 Metode analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan 

statistik, melalui metode multivariate analysis yaitu metode statistik untuk 

menganalisa satu set data yang memiliki lebih dari satu variabel bebas (independen) 

dan variabel terkait (dependen). Analisis akan dilakukan dengan menggunakan 

Software SPSS (Statistical Package for Social Science), dimana pengujian pada 

data meliputi uji reabilitas dan validitas serta uji asumsi klasik. Sedangkan untuk 

peroses pengujiuan hypothesis development akan dilakukan analisis data dalam 

rangka untuk mengetahui hubungan linear diantara variabel- variabel pada 

penelitian yang akan dilakukan dengan pendekatan Multiple Regression Analysis 

dan Moderating Regression Analysis. 
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3.5.1 Uji Reabilitas dan Validitas 

Uji Reabilitas digunakan dalam rangka untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel konstruk, pada dasarnya 

suatu kuesioner dapat dikatakan relaibel atau handal apabila ketika jawaban 

seorang responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu (Ghozali, 2016). Teknik pengujian reabilitas akan 

dilakukan dengan cara one shot yaitu pengukuran sekali saja, dimana 

pengukuran dilakukan hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan 

dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan 

(Ghozali, 2016). Pengukuran hasil disesuaikan dengan nilai cronbach 

alpha, yaitu apabila suatu konstruk atau variabel memiliki nilai realibilitas 

kurang dari 0,7 dikatakan tidak reliabel. Sehingga dapat disimpulkan 

variabel yang reliabel apabila nilai cronbach alpha >0,7 (Ghozali, 2016). 

Sedangkan Uji Validitas digunakan dalam rangka untuk mengukur 

sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Validitas mengacu kepada seberapa 

jauh pengukuran empiris dapat menggambarkan dari apa yang tengah 

diteliti. Suatu kuesioner akan dinyatakan valid apabila pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Pada penelitian ini akan menggunakan Uji Validitas data 

melalui analisis Confirmatory Factor Analysis (CFA), yang mana pengujian 

dilakukan dengan uji KMO Measure of Sampling adequacy dan Bartlett of 

Sphericity yaitu nilai yang dikehendaki > 0,5. Dengan nilai factor loading 

> 0,7 maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 

2016). 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi klasik sangat diperlukan sebelum melakukan analisis 

regresi, adapun maksud dan tujuan dari uji asumsi klasik ini adalah untuk 

mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan yang terjadi pada model 

regresi. Lebih lanjut di dalam proses pengujian asumsi klasik akan 
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dilakukan oleh beberapa proses pengujian yang meliputi uji normalitas data, 

uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas. 

 3.5.2.1 Uji Normalitas Data 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal 

(Ghozali, 2016). Pada dasarnya uji normalitas ditujukan untuk mengetahui 

normal atau tidaknya suatu distribusi data, yang mana dengan 

membandingkan antara data yang dimiliki dan data berdistribusi normal 

yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama (Sarjono & Julianita, 

2011). Lebih lanjut didalam penilitian ini uji normalitas data akan dilakukan 

dengan cara menggunakan analisis statistik yaitu metode uji one sample 

kolmogorov smirnof dengan besaran nilai Asymp. Sig > 0,05 maka data 

dapat dinyatakan terdistribusi normal (Priyastama, 2017). metode statistik 

dirasa lebih handal untuk mengetahui distribusi data dalam hal ini apakah 

distribusi residual terdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016). 

3.5.2.2 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terdapat korelasi antara residual pada periode 

sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah regresi yang 

terbebas dari indikasi autokorelasi. Pada dasarnya masalah 

autokorelasi muncul dikarenakan terdapat residual tidak bebas dari 

satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2016). Pada penilitian 

ini uji autokorelasi akan dilakukan dengan menggunakan uji Durbin 

– Watson (DW Test), metode Durbin – Watson (DW Test) 

deipergunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order 

autocorrelation). Sementara hipotesis yang akan diuji adalah : 

a. Ho : tidak ada autokorelasi (r = 0) 

b. Ha : terdapat autokorelasi (r ≠ 0) 

Lebih lanjut menurut (Ghozali, 2016) dasar pengambilan keputusan 

ada tidaknya autokorelasi, didasarkan atas hal berikut ini : 
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Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 - dl 

Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif Tidak ditolak du < d < 4 - du 

 

3.5.2.3 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan 

diantara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi atau tidak (Sarjono 

& Julianita, 2011), yang mana uji multikolonieritas ditujukan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang bsaik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi 

maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah 

variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen 

sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di 

dalam model regresi yaitu dapat diketahui melalui nilai variance inflation 

vactor (VIF). Tolerance akan mengukur variabilitas variabel independen 

yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh varibel independen lainnya. Jadi 

nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena 

VIF=1/tolerance). Nilai cut-off yang umum dipakai adalah nilai tolerance 

0,10 atau apabila nilai VIF ≤ 10 maka menunjukkan tidak adanya 

multikolinearitas (Ghozali, 2016). 

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terjadi ketidak samaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Apabila variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedatisitas dan jika berbeda 
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disebut sebagai heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah terjadi 

homoskedatisitas dalam model atau dengan perkataan lain tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). 

Lebih lanjut untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

di dalam model regresi, penelitian ini akan mempergunakan Uji Glejser 

yaitu dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai 

absolut residualnya. Apabila nilai signifikansi antara variabel independen 

dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Priyastama, 2017). 

3.5.3 Analisis Regresi 

Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan antara 

hubungan dua variabel atau lebih dan juga menunjukkan arah hubungan 

variabel dependen dengan variabel independen. Variabel dependen 

diasumsikan random/stokastik, yang berarti mempunyai distribusi 

probabilistik. Variabel Independen/bebas diasumsikan memiliki nilai tetap 

(dalam pengambilan sampel yang berulang). Untuk penelitian kali ini akan 

menggunakan persamaan Multiple Regression (regresi liner berganda). 

Yang mana hasil dari analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-

masing variabel independen (Ghozali, 2016). Adapun bentuk persamaan 

regresi linier berganda dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut : 

Y = α + b1x1 + b2x2 + b3x3 + e 

 Keterangan : 

 Y= Variabel Halal Cosmetics Preference 

 a = konstanta 

 b1..b3 = koefisiensi regresi 

 e = standar error 
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 X1 = Variabel Product Characteristics 

 X2 = Variabel Social Influence 

 X3 = Variabel Consumer Innovativeness 

Ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat 

diukur dari Godness of fitnya. Secara statistik, setidaknya hal tersebut dapat 

diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. 

Adapun teknis pengujian dan perhitungan didalam analisis regresi linier 

berganda adalah sebagai berikut. 

3.5.3.1 Analisis Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Pengukuran Koefisien Determinasi ditujukan untuk mengukur 

goodness of fit dari persamaan regresi yang diperkirakan, atau dapat 

diartikan sebagai proporsi variabilitas pada variabel dependen yang 

dijelaskan oleh estimasi persamaan regresi (Anderson et al. , 2014). 

Koefisien determinasi dilambangkan R2 , dimana nilai koefisien determinasi 

berkisar antara nol dan satu, yaitu 0 ≤ R2 ≤ 1. Jika nilai mendekati angka 1 

berarti menunjukkan bahwa variabel-variabel independen memberikan 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen, 

namun sebaliknya apabila nilai R2 yang semakin kecil berarti menunjukkan 

bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2016).  

3.5.3.2 Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang mana 

dinamakan uji signifikansi secara keseluruhan terhadap setiap garis regresi 

yang diobservasi. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara 

bersama-sama apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau 

tidak terhadap  variabel terkait, yaitu dengan melihat signifikansi yang ada 

pada tabel ANOVA. Apabila nilai siginifikansinya ≤ 0,05 berarti Ho ditolak, 
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sedangkan jika nilai signifikansinya ≥ 0,05 berarti Ho diterima. Adapun 

kriteria pengujiannya sebagai berikut : 

a. Ho : bi = 0, artinya variabel-variabel independen secara bersama-

sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Ha : bi ≠ 0, artinya variabel-variabel independen secara bersama-

sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2016). 

3.5.3.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

 Pengujian Hipotesis didalam penilitian ini akan menggunakan 

pengujian  secara parsial (Uji t). Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui 

seberapa signifikan satu variabel independen secara individual terhadap 

variabel dependen. Adapun kriteria yang dijadikan penilaian adalah sebagai 

berikut : 

a. Ho : bi =  0, artinya suatu variabel independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Ha : bi ≠ 0, artinya suatu variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Dengan kriteria pengujian Taraf signifikan (α = 0,05) (Ghozali, 2016) 

3.5.3.4 Moderated Regression Analysis (MRA) 

Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan pendekatan analitik 

untuk memberikan dasar didalam melihat pengaruh variabel moderator (Ghozali, 

2016).  pendekatan analitik tersebut mempertahankan integritas sampel dan 

memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator yang menurut 

(Liana, 2009) Variabel moderator mempengaruhi hubungan langsung antara 

variabel independen dengan variabel dependen. Pengaruh ini dapat memperkuat 

atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen. Variabel moderator juga dapat menyebabkan sifat atau hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen menjadi positif atau negatif. 
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Analisis pengaruh moderasi menurut (Liana, 2009) dilakukan dengan 

membandingkan pengujian variabel dependen terhadap independen dan variabel 

dependen terhadap independen yang dimoderasi oleh varibel moderator. Sementara 

untuk persamaan regresi pada variabel moderator menurut (Ghozali, 2016), 

pengujian regresi dilakukan dengan membanding tiga persamaan regresi untuk 

menentukan jenis variabel moderator yang di interpretasikan sebagai berikut : 

 

- Y = α + β1x1 + e 

Y = α + β1x1 + β2x4 + e 

Y= α + β1x1 + β2x4 + β3 x1*x4e 

 

- Y = α + β1x2 + e 

Y = α + β1x2 + β2x4 + e 

Y= α + β1x2 + β2x4 + β3 x2*x4e 

 

- Y = α + β1x3 + e 

Y = α + β1x3 + β2x4 + e 

Y= α + β1x3 + β2x4 + β3 x3*x4e 

 

Keterangan : 

 Y= Variabel Halal Cosmetics Preference 

 a = konstanta 

 b1..b3 = koefisiensi regresi 

 e = standar error 

 

 X1 = Variabel Product Characteristics 

 X2 = Variabel Social Influence 
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 X3 = Variabel Consumer Innovativeness 

X4 = Variabel Religiosity 

 X1X4 = Interaksi antara Product Characteristics dengan Religiosity 

 X2X4 = Interaksi antara Social Influence dengan Religiosity 

 X3X4 = Interaksi antara Consumer Innovativeness dengan Religiosity 

Berdasarkan persamaan regresi pada pengujian Moderated 

Regression Analysis (MRA) mengandung unsur interaksi (pekalian dua atau 

lebih variabel independen). Bentuk dari interaksi tersebut dilakukan melalui 

variabel perkalian antara Product Characteristics (X1) dengan Religiosity 

(X4), Social Influence (X2) dengan Religiosity (X4), Consumer 

Innovativeness (X3) dengan Religiosity (X4), yang mana Religiosity (X4) 

merupakan variabel moderasi oleh karena menggambarkan pengaruh 

moderating variabel Religiosity (X4) terhadap hubungan Product 

Characteristics (X1) dengan Halal Cosmetics Preference (Y), Social 

Influence (X2) terhadap Halal Cosmetics Preference (Y), dan Consumer 

Innovativeness (X3) terhadap Halal Cosmetics Preference (Y) (Ghozali, 

2016). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Wardah Cosmetics merupakan salah satu brand cosmetics yang dikenal 

sebagai pelopor produk kosmetik halal di Indonesia dengan bersertifikat majelis 

ulama indonesia (MUI). Didirikan sejak tahun 1985, wardah cosmetics brand terus 

berinovasi utuk memenuhi kebutuhan wanita muslim di Indonesia. Dibawah 

naungan PT Paragon Technology & Innovation (PTI), wardah cosmetics brand 

terus berkembang menjadi pemimpin pasar kosmetik muslimah di Indonesia. 

Setidaknya sejak tahun 2008 hingga saat ini (PTI)  atau perusahaan induk wardah 

terus mengalami pertumbuhan yang sangat baik hingga 75% per tahun/month to 

month annualy, sehingga menempatkan perusahaan (PTI)  ke dalam jajaran 

perusahaan kosmetik besar di Indonesia dengan beroperasinya Distribution Center 

(DC) di berbagai kota besar di Indonesia hingga branch di Malaysia. 

Seiring dengan meningkatnya gaya hidup halal dan tren fashion muslimah 

di Indonesia telah menjadikan peluang yang besar bagi wardah cosmetics brand 

untuk dapat menjangkau pangsa pasarnya. Selain mengedepankan prinsip kehalalan 

dan kualitas produk sesuai dengan yang tertuang pada visi wardah untuk 

menghadirkan produk pure and save. wardah cosmetics melalui kampanyenya 

inspiring beauty, yaitu dengan merangkul komunitas fashion muslim, brand 

ambassador, dan social influencer dirasakan amat sukses didalam menyampaikan 

product value kepada konsumen dan masyarakat. Saat ini wardah cosmetics juga 

mulai memposisikan dirinya sebagai kosmetik premium, diiringi dengan 

pertumbuhan ekonomi yang positif pada kalangan muslim kelas menengah keatas.  

4.2 Profil Responden 

 Responden yang menjadi objek dalam penilitian ini ditujukan kepada 

pengguna dari wardah cosmetics, untuk itu pengambilan sampel dilakukan kepada 

150 orang responden yang saat ini menggunakan produk dari wardah cosmetics 
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sebagai salah satu make up dan tata rias kecantikannya sehari-hari. Responden pada 

penelitian ini berasal dari dari berbagai latar belakang, usia, pendidikan, dan tingkat 

penghasilan dimana dengan menyajikan data yang menampilkan profil dari 

konsumen wardah cosmetics diharapkan dapat menggambarkan segmentasi pasar 

dari wardah cosmetics dan mempermudah didalam proses penganalisaan pada 

penelitian saat ini. Berikut ini merupakan profil responden penelitian : 

 4.2.1 Usia 

Dari 150 responden terdapat keberagaman penyebaran usia yang 

diperoleh dari data pengambilan sampel penelitian kali ini, dimana 

responden terdiri mulai dari usia remaja, dewasa, dan wanita usia lanjut. 

Sebanyak 17 orang atau (11%) merupakan remaja dalam rentan usia 16-20 

tahun, kemudian jumlah responden terbanyak berkisar antara rentan usia 21-

25 tahun sebesar (24%) atau 36 responden, pada usia 26-30 tahun terdapat 

31 responden (21%), untuk usia 31-35 tahun terdiri dari 16 responden 

(11%), sebesar 18 responden (12%) berusia 36 – 40 tahun, kemudian usia 

41 – 45 tahun terdiri dari 9 responden (6%). Sementara pada rentan usia 46 

– 50 tahun terdapat 8 responden (5%), lalu sebanyak 7 responden (5%) 

berkisar usia 51 – 55 tahun. Sedangkan wanita usia lanjut yang berusia >55 

tahun terdapat 8 responden (5%). Data tersebut dapat dilihat pada gambar 

diagram berikut ini: 

 
Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan MS. Excel 2016 

Gambar 4.1 Usia 
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4.2.2 Domisili 

Penelitian saat ini ditujukan untuk melihat preferensi konsumen dari 

wardah cosmetics pada cakupan wilayah Jabodetabek. Dari perolehan data 

yang didapat berdasarkan sebaran domisili responden terdiri dari (50%) atau 

75 responden berdomisili di wilayah DKI Jakarta, sebesar (35%) atau 53 

responden berdomisili di Tangerang, kemudian sekitar (9%) atau 13 

responden berdomisili di Depok, sementara 5 responden (3%) domisili 

Bogor dan 4 responden lainnya (3%) berdomisili di wilayah Bekasi. Sesuai 

dengan data pada gambar 4.3 berikut ini : 

 
Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan MS. Excel 2016 

Gambar 4.2 Domisili 
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Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan MS. Excel 2016 

Gambar 4.3 Pendidikan Terakhir 

4.2.4 Jenis Pekerjaan 

Berdasarkan dari data yang diperoleh terdapat berbagai latar 

belakang responden dari wardah cosmetics, diantaranya didominasi oleh 

karyawan/pegawai sebesar (69%) atau 104 responden, pelajar berjumlah 

(17%) atau 25 responden, sementara ibu rumah tangga berkisar 16 

responden (11%), dan Wiraswasta hanya sebesar 5 responden (3%). Berikut 

merupakan diagram Jenis Pekerjaan responden : 

 
Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan MS. Excel 2016 

Gambar 4.4 Jenis Pekerjaan 
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4.2.5 Penghasilan 

Dari data yang diambil kepada 150 responden diantaranya memiliki 

tingkat penghasilan yang sangat beragam, dengan melihat tingkat 

penghasilan dari responden ini tentu dapat menggambarkan juga bagaimana 

kemampuan daya beli dari konsumen wardah cosmetics. Adapun tingkat 

penghasilan dari data responden yang diperoleh, yaitu tertinggi dikisaran 

penghasilan IDR > 6,100,000 sejumlah 43 responden (29%), diikuti dengan 

IDR 3,100,100 – 4,500,000 sejumlah 39 responden (26%), kemudian 26 

responden (17%) diantaranya memiliki penghasilan berkisar IDR 4,600,000 

– 6,000,000, sementara yang berpenghasilan kurang dari IDR >1,500,000 

sebanyak 26 responden (17%), dan yang memiliki penghasilan IDR 

1,600,000 - 3,000,000 berjumlah 16 responden (11%). Data tersebut sesuai 

dengan digram pada gambar 4.6 berikut ini : 

 
Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan MS. Excel 2016 

Gambar 4.5 Penghasilan 
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4.2.6 Intesintas Pembelian 

Untuk melihat seberapa besar intesitas konsumen di dalam membeli 

dan memilih produk dari wardah cosmetics, maka pada penelitian ini juga 

mengkaji data responden yang melakukan pembelian wardah cosmetics 

dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Yaitu dari data yang diperoleh 

mayoritas responden melakukan pembelian wardah cosmetics 1-2 kali 

dalam waktu 3 bulan terakhir dengan jumlah 118 responden (79%), 

kemudian sejumlah (19%) atau 28 responden yang melakukan pembelian 3 

- 4 kali, sementara sebanyak 3 respondnen atau (2%) melakukan pembelian 

5 - 6 kali dan hanya (1%) atau 1 responden yang melakukan pembelian 

wardah cosmetics lebih dari >6 kali dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. 

Hal tersebut sesuai dengan data pada gambar diagram 4.7, berikut : 

             
Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan MS. Excel 2016 

Gambar 4.6 Intensitas Pembelian 
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kompetitornya atau produk-produk kosmetik konvensional lainnya. Maka 

pada penelitian ini juga akan mengkaji hasil data yang menampilkan 

preferensi konsumen dari konsumen wardah yang diketahui juga 

menggunakan produk dari cosmetics brand lain sebagai tata rias 

kecantikannya. Setidaknya terdapat (73%) atau 109 konsumen dari 150 

responden menyatakan Ya bahwa dirinya juga menggunakan kosmetik lain 

selain dari produk wardah cosmetics, sementara sekitar 41 responden (27%) 

menyatakan Tidak menggunakan kosmetik lain selain wardah cosmetics. 

Data tersebut sesuai dengan diagram yang tertera pada gambar 4.8. 

   
Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan MS. 

Excel 2016 

Gambar 4.7 Pengguna Cosmetics Brand lain 

Lebih lanjut dari hasil pengumpulan data yang diperoleh dari 109 

konsumen wardah Jabodetabek menyatakan bahwa saja konsumen tersebut 

menggunakan merek kosmetik lain sebagai peralatan make up nya, dapat 

diidentifikasi setidaknya 57 nama cosmetics brand disebutkan oleh 

responden sebagai preferensi kosmetik mereka sehari-hari selain produk 

dari wardah. Setelah dilakukan pengkajian data lebih lanjut ditemukan 

terdapat 14 cosmetics brand tertinggi yang setidakanya paling sedikit 

disebutkan oleh 4 responden sebagai merek kosmetik mereka. Menariknya 

hasil preferensi konsumen tersebut menunjukkan bahwa saja nama-nama 

merek kosmetik luar cenderung mendominasi dan paling diminati oleh para 
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konsumen saat ini. Maybelline merupakan merek kosmetik dengan 

presentase tertinggi yaitu sebesar (20%) atau 29 responden yang merupakan 

konsumen wardah juga menggunakan maybelline sebagai peralatan make 

up nya, di ikuti pada posisi ke-2 Make over yang merupakan produk 

kosmetik dari Paragon Technology & Innovation (PTI) perusahaan yang 

juga memproduksi wardah cosmetics terdapat (14%) atau 20 responden 

menyatakan preferensinya menggunakan produk tersebut, kemudian produk 

kosmetik dari Revlon sebesar (12%) pengguna atau 18 responden, Oriflame 

dan NYX sebesar (9%) pengguna atau 13 responden menyatakan 

preferensinya terhadap merek tersebut, VIVA dan Etude dengan presentase 

pengguna sebasar (6%) atau 8 responden, kemudian merek kosmetik dari 

(The Body Shop, Silky Girl, Purbasari, Latulip) terdapat (4%) pengguna 

atau sekitar 6 responden, sementara (Sari Ayu, Laneige, The Face Shop) 

memiliki (3%) pengguna atau 4 responden diantaranya menyatakan 

preferensinya terhadap produk tersebut. Data tersebut sesuai dengan 

diagram yang ditampilkan pada gambar 4.9. 

 
Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan MS. Excel 2016 

Gambar 4.8  
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Sementara dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap 14 nama 

merek kosmetik yang menjadi preferensi konsumen tersebut, telah ditemukan 

bahwa setidaknya hanya terdapat empat cometics brand yang memiliki label halal 

seperti wardah cosmetics diantaranya produk dari VIVA, Purbasari, Latulip, dan 

Sari ayu. Sementara 10 brand lainnya yang didominasi oleh produk kosmetik luar 

tidak dilengkapi dengan persyaratan label halal, hal yang menarik juga telah 

ditemukan pada produk Make over dimana produk kosmetik tersebut juga 

diproduksi oleh PTI yaitu perusahaan yang memproduksi wardah cosmetics namun 

ternyata pada produk kosmetik Make over tidak dilengkapi atau dapat diidentifikasi 

adanya label halal. Tidak dilengkapinya Make over dengan Halal Labeling tentu 

bisa dijadikan pertimbangan kembali bagi pihak manajemen PTI akan ketidak 

konsistenan penggunaan Halal Labeling pada produk Make over dapat berpeluang 

memberikan implikasi yang negatif bagi preferensi konsumen wardah saat ini.  
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4.2.8 Karakteristik Sampel 

Tabel 4.2.8.1 

Karakteristik Sampel 

Karakteristik Kategori Frekuensi Presentase (%) 

Usia 16 – 20 

21 – 25 

26 – 30 

31 – 35 

36 – 40 

41 – 45 

46 – 50 

51 – 55 

  >55 

17 

36 

31 

16 

18 

9 

8 

7 

8 

11% 

24% 

21% 

11% 

12% 

6% 

5% 

5% 

5% 

Domisili Bekasi 

Bogor 

Depok 

DKI Jakarta 

Tangerang 

4 

5 

13 

75 

53 

3% 

3% 

9% 

50% 

35% 

Pendidikan 

Terakhir 

SMP 

SMA 

Diploma 

Sarjana 

Magister 

12 

21 

38 

71 

8 

8% 

14% 

25% 

47% 

5% 

Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa 

Karyawan/Pegawai 

Wiraswasta 

Ibu Rumah Tangga 

25 

104 

5 

16 

17% 

69% 

3% 

11% 

Penghasilan IDR <1,500,000 

IDR 1,600,000 - 3,000,000 

IDR 3,100,000 - 4,500,000 

IDR 4,600,000 - 6,000,000 

IDR > 6,100,000 

26 

16 

39 

26 

43 

17% 

11% 

26% 

17% 

29% 

Intensitas 

Pembelian 

1-2 Kali 

3-4 Kali 

5-6 Kali 

>6 Kali 

 

118 

28 

3 

1 

79% 

19% 

2% 

1% 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan MS. Excel 2016 
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4.3 Analisis Hasil Pre-Test (Uji Validitas & Realibilitas) 

 4.3.1 Uji Validitas Pre-Test 

Validitas merujuk kepada seberapa jauh ketepatan dan kecermatan 

pada pengukuran empiris didalam melakukan fungsi ukurnya, Uji validitas 

data pada Pret-test ditujukan untuk dapat menilai dan mengindikasi sejak 

dini ketepatan serta keakuratan measurement yang dijadikan alat ukur pada 

kuesioner. Analisis validitas data pada penelitian ini menggunakan 

Confirmatory Factor Analysis (CFA), yang mana apabila hasil dari KMO 

Measure of Adequacy > 0,5 dan Factor loading ≥ 0,7 maka indikator 

tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2016). Menurut hasil KMO and 

Bartlett’s Test yang dilakukan pada 30 Sampel, menunjukan : 

 

Tabel 4.3.1.1 

Hasil KMO MSA Pre-Test 

Variabel KMO MSA 

Product Characteristics (PC) 0,872 

Social Influence (SI) 0,603 

Consumer Innovativeness (CI) 0,779 

Religiosity (RG) 0,803 

Halal Cosmetics Preference (HCP) 0,754 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 

 

Jika Nilai KMO MSA < 0,5 = Analisis faktor tidak dapat dilakukan, dan 

Jika Nilai KMO MSA > 0,5 = Analisis Faktor dapat dilakukakan 

Hasil Pre-Test menunjukan bahwa (PC = 0,872 > 0,5), (SI = 0,603 > 0,5), 

(CI = 0,779 > 0,5), (RG = 0,803 > 0,5), (HCP = 0,754 > 0,5) sehingga hasil 

dari Pre-Test ini dinyatakan analisis faktor dapat dilakukan. 
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Tabel 4.3.1.2   

Hasil Uji Validitas Pre-Test 

Variabel  Indikator  Muatan Faktor Kesimpulan 

Product Characteristics 

(PC) 

PC1 0,850 Valid 

PC2 0,789 Valid 

PC3 0,950 Valid 

PC4 0,865 Valid 

PC5 0,939 Valid 

Social Influence (SI) SI1 0,794 Valid 

SI2 0,652 Tidak Valid 

SI3 0,800 Valid 

SI4 0,128 Tidak Valid 

Consumer 

Innovativeness (CI) 

CI1 0,910 Valid 

CI2 0,925 Valid 

CI3 0,886 Valid 

CI4 0,863 Valid 

Religiosity (RG) RG1 0,616 Tidak Valid 

RG2 0,715 Valid 

RG3 0,780 Valid 

RG4 0,712 Valid 

RG5 0,723 Valid 

RG6 0,819 Valid 

RG7 0,818 Valid 

RG8 0,691 Tidak Valid 

Halal Cosmetics 

Preference (HCP) 

HCP1 0,853 Valid 

HCP2 0,733 Valid 

HCP3 0,942 Valid 

HCP4 0,910 Valid 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 

Suatu measurement dapat dinyatakan valid apabila memenuhi 

persyaratan nilai MSA yang idealnya adalah > 0,5 dan memiliki factor 

loading ≥ 0,7. Dari hasil Pre-Test yang dilakukan pada penelitian ini telah 

ditemukan bahwa saja terdapat empat measurement yang dinyatakan tidak 

valid dikarenakan tidak mencukupi angka ideal dari factor loading ≥ 0,7 

yang diantaranya measurement tersebut (SI2 = 0,652 ≤ 0,7), (SI4 = 0,128 ≤ 

0,7), (RG1 = 0,616 ≤ 0,7), dan (RG8 = 0,691 ≤ 0,7). Namun peneliti tetap 
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mempertahankan dan meneruskan pengukuran dengan menggunakan 

measurement tersebut dikarenakan setelah meninjau kembali pernyataan 

yang dijadikan measurement  dirasakan sudah merupakam item indikator 

yang paling baik dan masih sedikitnya data yang di uji pada Pre-test dengan 

mempertimbangkan pula besaran rata-rata  factor loading yang tidak valid, 

nilainya tidak terlalu signifikan dari standard ≥ 0,7 maka peneliti 

memutuskan untuk meneruskan measurement tersebut untuk dijadikan alat 

ukur pada kuesioner main-test dan dinilai kembali pada responden. 

3.3.2 Uji Realibilitas Pre-Test 

Untuk melihat seberapa jauh konsistensi data apabila 

dilakukan pengukuran kembali pada responden maka pada Pre-Test 

penelitian ini dilakukan Uji Realibilitas. Suatu variabel dapat 

dinyatakan reliabel apabila nilai cronbach’s alpha > 0,7 dengan 

penilaian sebagai berikut : 

- Jika cronbach α lebih besar dari batas minimal (0,7) maka 

reliabel 

- Jika cronbach α lebih kecil dari batas minimal (0,7) maka 

tidak reliabel(Ghozali, 2016) 

Tabel 4.3.2.1 Hasil Uji Realibilitas Pre-Test 

Variabel Cronbach's Alpha N of Item Kesimpulan 

Product Characteristics (PC) 0,920 5 Reliabel 

Social Influence (SI) 0,466 4 Tidak Reliabel 

Consumer Innovativeness (CI) 0,917 4 Reliabel 

Religiosity (RG) 0,865 8 Reliabel 

Halal Cosmetics Preference (HCP) 0,871 4 Reliabel 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 

Dari hasil Uji Realibilitas data pada data Pre-Test, ditemukan 

indikasi bahwa saja variabel social influence memiliki nilai cronbach’s 

alpha kurang dari standard minimum yaitu (SI = 0,466 < 0,7) sehingga 

dinyatakan tidak reliabel. Namun setelah dilakukan peninjauan kembali 

kepada setiap measurement yang dipergunakan dari variabel social 

Peran Religiosity..., Febrina Rachmawati Kusumaningtyas, Ma.-IBS, 2017



 93                      Indonesia Banking School 
 

influence peneliti merasa perlu mempertahankan dari setiap indikator pada 

variabel tersebut dikarenakan merujuk kepada hasil pengujian pada 

penelitian terdahulu menunjukan hasil yang positif dan diharapkan apabila 

diuji kembali pada main-test penilitian ini nantinya menunjukan hasil yang 

reliabel. 

4.4 Analisis Hasil Full Test 

4.4.1 Uji Validitas 

 Analisis validitas pengujian data pada main-test ini menggunakan 

Confirmatory Factor Analysis (CFA), dengan standard nilai KMO Measure 

of Adequacy > 0,5 dan Factor loading ≥ 0,7.  Pengujian dilakukan 

kepada sampel yang berjumlah 150, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Apabila Nilai KMO MSA < 0,5 dan Factor loading ≤ 0,7 maka 

measurement dinyatakan tidak valid. 

b. Apabila Nilai KMO MSA > 0,5 dan Factor loading ≥ 0,7 maka 

measurement dapat dinyatakan valid. 

Untuk mengetahui hasil uji validitas pada data main-test ini dapat 

melihat tabel KMO and Bartlett’s Test yang menunjukan hasil pengujian 

pada 150 sampel sebagai berikut : 

 

Tabel. 4.4.1.1 Hasil KMO MSA Main-Test 

Variabel KMO MSA 

Product Characteristics (PC) 0,875 

Social Influence (SI) 0,755 

Consumer Innovativeness (CI) 0,818 

Religiosity (RG) 0,867 

Halal Cosmetics Preference (HCP) 0,810 

\Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 

Hasil Main-Test menunjukan bahwa (PC = 0,875 > 0,5), (SI = 0,755 > 0,5), 

(CI = 0,818 > 0,5), (RG = 0,867 > 0,5), (HCP = 0,810 > 0,5) sehingga hasil 

dari Main-Test ini dinyatakan analisis faktor dapat dilakukan. 
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     Tabel 4.4.1.2 

Hasil Uji Validitas Main-Test 

Variabel  Indikator  Muatan Faktor Kesimpulan 

Product Characteristics (PC) PC1 0,855 Valid 

PC2 0,809 Valid 

PC3 0,901 Valid 

PC4 0,896 Valid 

PC5 0,903 Valid 

Social Influence (SI) SI1 0,828 Valid 

SI2 0,820 Valid 

SI3 0,857 Valid 

SI4 0,730 Valid 

Consumer Innovativeness (CI) CI1 0,826 Valid 

CI2 0,900 Valid 

CI3 0,903 Valid 

CI4 0,899 Valid 

Religiosity (RG) RG1 0,787 Valid 

RG2 0,466 Tidak Valid 

RG3 0,793 Valid 

RG4 0,594 Tidak Valid 

RG5 0,804 Valid 

RG6 0,733 Valid 

RG7 0,811 Valid 

RG8 0,763 Valid 

Halal Cosmetics Preference 

(HCP) 

HCP1 0,862 Valid 

HCP2 0,729 Valid 

HCP3 0,910 Valid 

HCP4 0,897 Valid 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 

Berdasarkan hasil Uji Validitas yang dilakukan pada penelitian ini 

telah ditemukan bahwa saja terdapat dua measurement yang dinyatakan 

tidak valid, measurement yang dinyatakan tidak valid tersebut 

diantaranya memiliki bobot nilai yaitu RG2 (0,466 ≤ 0,7) dan RG4 

(0,594 ≤ 0,7). Untuk itu dikarenakan RG2 dan RG4 tidak memenuhi 

standard dari nilai factor loading yang seharusnya ≥ 0,7 maka 

diputuskan bahwa measurement tersebut tidak akan dipergunakan 
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sebagai indikator pada variabel didalam pengujian model regresi pada 

penelitian ini. Dari hasil penemuan ini peneliti juga menyarankan bagi 

penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk tidak 

menggunakan kembali measurement tersebut.  

4.4.2 Uji Realibilitas 

Setelah seluruh mesurement yang diajukan sudah dilakukan 

pengujian validitas maka uji selanjutnya yaitu melakukan pengujian 

realibilitas kepada 150 sampel, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Jika cronbach α lebih besar dari batas minimal (0,7) maka reliabel 

b. Jika cronbach α lebih kecil dari batas minimal (0,7) maka tidak 

reliabel 

Tabel 4.4.2.1 Hasil Uji Realibilitas Main-Test 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 

 Berdasarkan dari hasil uji relaibilitas pada main-test, sesuai dengan yang 

tertera pada Tabel 4.4.2.1 menunjukan bahwa keseluruhan indikator pada setiap 

konstruk memiliki nilai cronbach α diatas 0,7. Artinya hal tersebut menandai bahwa 

saja jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada 

kuesioner akan konsisten dan stabil dari waktu ke waktu sehingga konstruk tersebut 

dapat diandalakan/reliabel. 

4.4.3 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan melakukan metode regresi, pengujian asumsi klasik 

pada model dan konstruk amat diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan pada model regresi yang diajukan. Lebih lanjut di dalam penelitian 

ini akan melakukan proses pengujian asumsi klasik dengan melakukan uji 

Variabel Cronbach's Alpha N of Item Kesimpulan 

Product Characteristics (PC) 0,920 5 Reliabel 

Social Influence (SI) 0,824 4 Reliabel 

Consumer Innovativeness (CI) 0,902 4 Reliabel 

Religiosity (RG) 0,877 6 Reliabel 

Halal Cosmetics Preference (HCP) 0,865 4 Reliabel 
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normalitas data, uji autokorelasi, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas. 

Berikut hasil pengujian yang telah dilakukan : 

4.4.3.1 Uji Normalitas Data 

Uji Normalitas Data pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui 

distribusi data dalam model regresi yaitu variabel dependen dan variabel 

independen terdistribusi secara normal atau tidak. Pada penelitian ini 

pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan metode uji 

statistik Kolmogorof-Smirnov. Standard yang ditetapkan untuk menilai 

normalitas data ditentukan berdasarkan nilai signifikansi yang dihasilkan, 

yaitu nilai signifikansi statistik harus lebih besar dari 0,05. Apabila nilai 

signifikansi statistik > 0,05 maka dapat dinyatakan data terdistribusi normal 

(Priyastama, 2017). Berikut ini merupakan hasil pengujian normalitas data 

pada model regresi dengan menggunakan uji statistik Kolmogorof-Smirnov: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized 

Residual 
N 150 

Normal Parametersa,b Mean 0,0000000 

Std. 
Deviation 

0,71242291 

Most Extreme 
Differences 

Absolute 0,069 

Positive 0,026 

Negative -0,069 

Test Statistic 0,069 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,077c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas data dengan mengunakan 

metode uji statistik Kolmogorof-Smirnov melalui teknik non parametik tes 

1-Sample-KS dengan nilai unstandardized residual didapatkan nilai 

Asymp. Sig. sebesar 0,077 sehingga  nilai signifikansi statistik 0,077 > 0,05 
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dan data dapat dinyatakan terdistribusi secara normal. Hal tersebut sesuai 

dengan ketentuan nilai signifikansi statistik > 0,05 data dinyatakan 

terdistribusi normal. 

4.4.3.2 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi pada penelitian ini ditujukan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terdapat indikasi korelasi antara residual pada periode 

t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). Metode pengujian akan 

dilakukan dengan menggunakan uji Durbin – Watson (DW Test) yang 

mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

a. Ho : tidak ada autokorelasi (r = 0) 

b. Ha : terdapat autokorelasi (r ≠ 0) 

Dasar pengambilan keputusan hipotesis ditolak atau tidak, yang 

menyimpulkan ada tidaknya autokorelasi dengan ketentuan du < d < 4 – du 

(Ghozali, 2016). Dari hasil pengujian autokorelasi yang sudah dilakukan 

didapatkan hasil berikut ini : 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,770a ,593 ,582 ,71221 1,980 

a. Predictors: (Constant), RG, SI, CI, PC 

b. Dependent Variable: HCP 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 

Diketahui nilai dw : 

- n= 150, k = 4 

- α = 5% 

- dl = 1,6788 , du = 1,7881,  4 – du = 7,1524 

Berdasarkan hasil Durbin – Watson (DW Test) maka didapatkan hasil 

dw = 1,980 sehingga dapat dianalisa bahwa nilai du < d < 4 – du 

diinterpretasikan, 1,7881 < 1,980 < 4 – 1,7881 (7,1524). Untuk itu Ho 
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dapat diterima dan disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada 

model regresi. 

4.4.3.3 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

terdapat korelasi  antar variabel independen pada model regresi. Suatu 

model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi antara 

variabel bebas/independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala 

multikolonieritas pada model regresi, dapat dianalisa melalui tabel 

coefficient correlations dengan merujuk kepada nilai Tolarance dan 

Variance Inflation Factor (VIF) pada tabel colloniearity statistics. Sesuai 

dengan yang disampaikan oleh (Ghozali, 2016) agar tidak terjadi 

multikolonieritas maka korelasi antar variabel harus dibawah 95% dengan 

nilai tolerance > 0,10 atau apabila nilai VIF ≤ 10. Berikut ini merupakan 

hasi uji multikolonieritas : 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)     

PC 0,767 1,303 

SI 0,890 1,124 

CI 0,964 1,038 

RG 0,854 1,170 

a. Dependent Variable: HCP 
Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 

 Hasil uji multikolinearitas seperti yang dapat dilihat pada tabel Collinierity 

Statistics menununjukan tidak ada nilai tolerance yang kurang dari 0,10 yang berarti 

tidak ada korelasi antar variabel independen. Sementara perhitungan Vactor 

Inflation factor (VIF) juga menunjukan hasil nilai VIF ≤ 10 pada seluruh variabel 

independen untuk itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala 

multikolonieritas atau korelasi antara variabel independen. 
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 4.4.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas ditujukan untuk mengetahui apakah 

didalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dan residual pada 

suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah 

yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Beberapa uji dapat dilakukan untuk 

mengetahui indikasi hetersokedastisitas, pada penilitian ini moetode yang 

dipergunakan yaitu dengan melakukan uji glejser yang dilakukan dengan 

cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut 

residualnya. Persyaratan yang ditetapkan adalah nilai signifikansi > 0,05 

dapat dinyatakan tidak terdapat heteroskedastisitas (Priyastama, 2017). 

Berikut hasil uji heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini : 

Coefficientsa 

Model Sig. 

1 (Constant) 0,001 

PC 0,138 

SI 0,366 

CI 0,801 

RG 0,987 

a. Dependent Variable: abs_res 
Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 

Dari hasil uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan didapatkan nilai sig 

pada variabel indenpenden yaitu (PC = 0,138 > 0,05), (SI = 0,366 > 0,05), (CI = 

0,801 > 0,05), (RG = 0,987 > 0,05) untuk itu dikarenakan dari hasil keseluruhan 

nilai sig variabel berada pada nilai > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat indikasi heteroskedastisitas dari variabel dan model regresi yang diajukan. 

4.4.4 Uji Regresi dan Analisis Hipotesis 

Model regresi yang diajukan pada penelitian kali ini terdiri dari tiga jenis 

variabel utama yaitu variabel dependen, variabel independen, dan varibel moderasi. 

Metode analisis yang digunakan dalam menguji hipotesis penelitian akan terdiri 
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dari dua tahap. Pertama pengujian dilakukan dengan menggunakan metode regresi 

linear berganda (multiple regression analysis), yang dirancang untuk meneliti 

pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang diajukan 

pada model penelitian. Selanjutnya tahap kedua dilakukan pengujian dengan 

menggunakan moderated regression analysis (MRA) untuk menguji interaksi 

moderasi yaitu melihat pengaruh variabel moderator terhadap hubugan variabel 

independen dan dependen. Berikut hasil Uji Regresi penelitian : 

4.4.5 Regresi Linear Berganda (Multiple Regression Analysis) 

 4.4.5.1 Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

 Uji Koefisien Determinasi ditujukan untuk menentukan proporsi atau 

presentase total variasi dalam variabel dependen yang diterangkan oleh variabel 

independen. Untuk mengetahui determinasi variabel yang diteliti dapat melihat 

tabel berikut ini : 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 ,695a ,483 ,472 ,79975 

a. Predictors : (Constant), CI,SI, PC 
b. Dependent Variable: HCP 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 
 

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi ditemukan beberapa hal 

yang dapat diterangkan sebagai berikut : 

1. Diketahui berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada tabel diatas, 

R yang disebut juga sebagai koefisien korelasi memiliki nilai sebesar 

0,695. Mengandung arti bahwa hubungan antara variabel Product 

Characteristics (X1), Social Influence (X2), Consumer 

Innovativeness (X3) terhadap Halal Cosmetics Preference (Y) 

adalah 0,695. 
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2.  Adjusted R square (R2) memiliki hasil nilai 0,472 sehingga dapat di 

interpretasikan kontribusi variabel Product Characteristics, Social 

Influence, Consumer Innovativeness dalam menjelaskan variabel 

Halal Cosmetics Preference sebesar 47,2%, sementara selisihnya 

sebesar 100% - 47,2% = 52,8% dijelaskan oleh sebab lain diluar 

variabel yang di uji. 

3. Std. Error of The Estimate merupakan kesalahan standar dari 

penaksiran yang bernilai 0,79975. 

4.4.5.2. Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui apakah variabel 

independen yang terdiri dari Product Characteristics, Social Influence, Consumer 

Innoavativeness berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yang 

diwakili oleh Halal Cosmetics Preference. Penilaian dapat dilakukan dengan 

melihat nilai signifikansi pada tabel ANOVA, yaitu dengan ketentuan Apabila nilai 

siginifikansinya ≤ 0,05 berarti Ho ditolak, sedangkan jika nilai signifikansinya ≥ 

0,05 berarti Ho diterima. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : 

a. Ho : bi = 0, artinya Product Characteristics, Social Influence, 

Consumer Innoavativeness tidak memiliki pengaruh terhadap Halal 

Cosmetics Preference. 

b. Ha : bi ≠ 0, artinya Product Characteristics, Social Influence, 

Consumer Innoavativeness memiliki pengaruh terhadap Halal 

Cosmetics Preference. 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 87,273 3 29,091 45,484 ,000b 

Residual 93,381 146 ,640     
Total 180,654 149       

a. Dependent Variable: HCP 

b. Predictors: (Constant), CI, SI, PC 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 
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Berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada Tabel ANOVA diatas 

diketahui bahwa nilai sig. Dengan taraf sinifikansi (α) sebesar (0,000), untuk itu 

didapatkan perbandingan nilai sig ≤ α atau diintepretasikan (0,000 ≤ 0,05). Karena 

nilai sig. ≤ α mempunyai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 maka dapat 

dinyatakan Ha diterima dan Ho ditolak.  

Lebih lajut Uji F ditujukan untuk menentukan apakah model penaksiran yang 

digunakan sudah tepat atau tidak dan varibel dependen berhubungan linear terhadap 

variabel independen. Untuk itu penilaian dilakukan dengan membandingkan antara 

Fhitung pada tabel Anova dengan Ftabel. 

Diketahui : 

Fhitung = 45,484 

Ftabel : 

- Taraf signifikansi 5% 

- df1 = k – 1, (df1 = Jumlah variabel – 1)  

df2 = n – k, (df2 = Jumlah data – jumlah variabel) 

- df1 = 4 – 1  

            = 3 

- df2 = 150 – 4 

            = 146 

Ftabel = 2,67 

Oleh karena Fhitung > Ftabel (45,484 > 2,67), sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model linear. Ho ditolak dan Ha diterima atau dapat dinyatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel independen Product 

Characteristics, Social Influence, Consumer Innovativeness terhadap variabel 

dependen Halal Cosmetics Preference. 
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4.4.5.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

 Uji t statistik pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui suatu variabel 

independen pada model regresi (Product Characteristics, Social Influence, 

Consumer Innovativeness) dapat dinyatakan mempengaruhi dan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Halal Cosmetics Preference). 

Penentuan nilai signifikansi ditentukan sesuai dengan (α = 0,05), yaitu jika suatu 

variabel independen dinyatakan mempengaruhi variabel dependen apabila nilai Sig. 

≤  0,05. Dasar pengambilan keputusan uji t akan dilakukan sebagaimana berikut ini: 

1. Hipotesis (Ho) dan (Ha) akan diajukan dengan ketentuan berikut : 

a. Ho : bi = 0, artinya suatu variabel independen tidak memiliki 

pengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Ha : bi ≠ 0, artinya suatu variabel independen memiliki pengaruh 

terhadap variabel dependen. 

2. Penentuan variabel independen akan dinyatakan mempengaruhi atau Ho 

dan Ha akan diterima atau ditolak berdasarkan Taraf signifikan (α = 0,05) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1,699 ,439   3,871 ,000 

PC ,664 ,067 ,621 9,850 ,000 
SI ,117 ,066 ,112 1,784 ,076 
CI -,109 ,044 -,149 -2,457 ,015 

a. Dependent Variable : HCP 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 

Hasil : 

1. Pengaruh Product Characteristics terhadap Halal Cosmetics 

Preference : 

a. Ho1 : Product Characteristics tidak berpengaruh signifikan 

terhadap preferensi konsumen Kosmetik Wardah di 

Jabodetabek. 
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b. Ha1 : Product Characteristics berpengaruh signifikan 

terhadap preferensi konsumen Kosmetik Wardah di 

Jabodetabek. 

Berdasarkan tabel koefisien yang diperoleh, diketahui Product 

Characteristics memiliki nilai Sig. 0,000 < 0,05 artinya Ha1 

diterima dan Ho1 ditolak untuk itu dapat dinyatakan bahwa 

variabel Product Characteristics berpengaruh signifikan 

terhadap terhadap preferensi konsumen Kosmetik Wardah di 

Jabodetabek. Hasil hipotesis ini konsisten dengan penelitian 

sebelumnya (Mohezar et al., 2016) yang menyatakan bahwa 

karakteristik produk kosmetik halal erat dicirikan sebagai simbol 

kebersihan, keamanan, dan berkualitas tinggi sehingga menarik 

konsumen untuk menggunakan produk dari kosmetik halal. 

2. Pengaruh Social Influence terhadap Halal Cosmetics Preference : 

a. Ho2 : Social Influence tidak berpengaruh signifikan terhadap 

preferensi konsumen Kosmetik Wardah di Jabodetabek. 

b. Ha2 : Social Influence berpengaruh signifikan terhadap 

preferensi konsumen Kosmetik Wardah di Jabodetabek. 

Berdasarkan tabel koefisien yang diperoleh, diketahui Social 

Influence memiliki nilai Sig. 0,076 > 0,05 artinya Ho2 

diterima dan Ha2 ditolak untuk itu dapat dinyatakan bahwa 

variabel Social Influence tidak berpengaruh signifikan 

terhadap preferensi konsumen Kosmetik Wardah di 

Jabodetabek. Hasil hipotesis ini tidak sesuai dengan 

penelitian sebelumnya (Mohezar et al., 2016) yang 

menyatakan preferensi konsumen terhadap kosmetik halal 

dibentuk dari adanya pengaruh sosial dan pendapat 

kelompok seperti refrensi dari keluarga dan teman. 

Sementara pada penelitian ini ditemukan orang-orang 

disekitar konsumen wardah tidak memberikan pengaruh 
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secara langsung terhadap preferensi konsumen didalam 

memilih produk dari Wardah Cosmetics. 

3. Pengaruh Consumer Innovativeness terhadap Halal Cosmetics 

Preference : 

a. Ho3 : Consumer Innovativeness tidak berpengaruh signifikan 

terhadap preferensi konsumen Kosmetik Wardah di 

Jabodetabek. 

b. Ha3 : Consumer Innovativeness berpengaruh signifikan terhadap 

preferensi konsumen Kosmetik Wardah di Jabodetabek. 

Berdasarkan tabel koefisien yang diperoleh, diketahui Consumer 

Innovativeness memiliki nilai Sig. 0,015 < 0,05 artinya Ha3 

diterima dan Ho3 ditolak untuk itu dapat dinyatakan bahwa 

variabel Consumer Innovativeness berpengaruh signifikan 

terhadap Halal Cosmetics Preference. Koefisien regresi 

Consumer Innovativeness bernilai negatif (-109) yang artinya 

terjadi hubungan negatif antara CI dengan HCP, Apabila pada 

hipotesis sebelumnya dinyatakan bahwa menurut (Mohezar et 

al., 2016) Semakin tingginya tingkat inovasi didalam diri 

seorang muslim maka konsumen tersebut akan bereaksi secara 

proaktif terhadap inovasi produk baru dan terbuka terhadap 

produk-produk baru yang berasalkan dari produk halal. Maka 

pada hipotesis kali ini memiliki hubungan berkebalikan, yang 

dapat diinterpretasikan semakin tingginya tingkat 

Innovativeness pada konsumen maka konsumen tidak prefer 

untuk menggunakan Wardah Cosmentics.  

4.4.6 Moderated Regression Analysis (MRA) 

 Pengujian regresi dengan metode Moderated Regression Analysis (MRA) 

bertujuan untuk menguji interaksi variabel moderasi yang berperan sebagai 

moderator antara hubungan variabel independen dengan variabel dependen (Liana, 

2009). Pada pengujian MRA kali ini analisis akan dilakukan untuk mengetahui 

Peran Religiosity..., Febrina Rachmawati Kusumaningtyas, Ma.-IBS, 2017



 106                      Indonesia Banking School 
 

sejauh mana peran dari variabel moderator Religiosity didalam memperkuat atau 

sebaliknya memperlemah hubungan antara variabel independen Product 

Characteristics, Social Influence, Consumer Innovativeness dengan variabel 

dependen Halal Cosmetics Preference. Uji MRA juga ditujukan untuk menguji 

keberadaan variabel moderator Religiosity, apakah benar sebagai Pure Moderator, 

Quasi Moderator, atau Bukan Moderator. 

4.4.6.1 Religiosity memoderasi hubungan antara Product 

Characteristics dengan Halal Cosmetics Preference 

Analisis pengaruh dari variabel moderasi pada penelitian ini akan 

dilakukan dengan tiga tahap, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Tahap pertama menguji variabel independen Product 

Characteristics terhadap Halal Cosmetics Preference. 

2. Tahap kedua memasukan variabel Religiosity kedalam 

pengujian regresi dan melihat pergerakan dari nilai 

signifikansi variabel Product Characteristics dan Religiosity 

secara bersamaan. 

3. Tahap ketiga memasukan variabel Interaksi yaitu hasil 

perkalian antara RG*PC dan menguji bersamaan dengan 

variabel independen Product Characteristics. 

Dari proses tersebut maka akan diperoleh tiga data yang kemudian secara 

keseluruhan dibandingkan dan menilai dari nilai signifikan yang didapat 

pada tabel coefficient dan melihat angka pada Adjusted R2 dari hasil ketiga 

pengujian tersebut. Sementar dasar pengambilan keputusan Hipotesis yang 

diajukan sebagaimana berikut ini : 

1. Hipotesis (Ho) dan (Ha) akan diajukan dengan ketentuan berikut : 

- Ho4a : Religiosity tidak memoderasi pengaruh signifikan terhadap 

hubungan Product Characteristics dengan preferensi konsumen 

Kosmetik Wardah di Jabodetabek. 
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- Ha4a : Religiosity memoderasi pengaruh signifikan terhadap 

hubungan Product Characteristics dengan preferensi konsumen 

Kosmetik Wardah di Jabodetabek. 

2. Penentuan variabel moderasi akan dinyatakan mempengaruhi atau 

Ho dan Ha akan diterima atau ditolak berdasarkan Taraf signifikan 

(α = 0,05) 

Berikut ini merupakan hasil pengujian regresi terhadap terhadap 

interaksi variabel moderasi : 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1,636 ,356   4,595 ,000 

PC ,719 ,065 ,674 11,096 ,000 

a. Dependent Variable: HCP  

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -0,214 0,446   -0,480 0,632 

PC 0,581 0,063 0,545 9,259 0,000 

RG 0,442 0,074 0,351 5,969 0,000 

a. Dependent Variable: HCP  

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 
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Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 0,255 1,948   0,131 0,896 

PC 0,487 0,388 0,456 1,256 0,211 

RG 0,363 0,328 0,288 1,107 0,270 

Interaksi RG.PC 0,016 0,064 0,127 0,247 0,805 

a. Dependent Variable: HCP  

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 ,674a ,454 ,450 ,81630 

a. Predictors: (Constant), PC 

b. Dependent Variable: HCP  
Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,749a 0,561 0,555 0,73486 

a. ]Predictors: (Constant), RG, PC 

b. Dependent Variable: HCP 
Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,749a 0,561 0,552 0,73721 

a. Predictors: (Constant), RG.PC, RG, PC 

b. Dependent Variable: HCP 
Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 
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Berdasarkan hasil pengujian regresi diatas maka didapatkan ringkasan 

output regresi sebagai perbandingan penilaian peran variabel moderasi 

sebagai berikut : 

1. HCP =  1,636 + 0,719 PC 

Nilai t = (4,595)    (11,096) 

Adjusted R2 = 0,450 

2. HCP = -0,214 + 0,581 PC +  0,442 RG 

Nilai t =  (-1,480) (9,259) (5,5969) 

Adjusted R2 = 0,555 

3. HCP = 0,255 + 0,487 PC + 0,363 RG + 0,016 RG.PC 

Nilai t = (0,131) (1,256) (1,107) (0,247) 

Adjusted R2 = 0,552 

 Dengan membandingkan ketiga hasil pengujian regresi telah diketahui Adjusted 

R2 cenderung mengalami penurunan nilai dari (0,555) menjadi (0,552) ketika 

interaksi RG*PC diuji pada model regresi yang berarti hanya sebesar 55,2% 

variabel RG, PC, dan Interaksi RG.PC dapat menjelaskan HCP. sementara 

pengujian pada interaksi RG.PC tidak bernilai signifikan. Dari analisa tersebut 

dapat diidentifikasi bahwa peran moderasi pada interaksi RG*PC terhadap HCP 

tidak menunjukan angka yang signifikan (0,805 > 0,05) sehingga dapat dinyatakan 

bahwa Ha4a ditolak dan Ho4a dterima, dibuktikan bahwa Religiosity tidak 

memoderasi pengaruh signifikan terhadap hubungan Product Characteristics 

dengan preferensi konsumen Kosmetik Wardah di Jabodetabek. 

 Sementara diketahui pada hasil pengujian kedua telah ditemukan bahwa variabel 

Religiosity signifikan (0,000) dan thitung > ttabel,  variabel RG cenderung signifikan 

ketika bertindak sebagai variabel independen, hal tersebut menunjukan adanya 

indikasi bahwa variabel RG berhubungan langsung terhadap HCP sebagai 

dependen. Menurut (Sharma, 2003) ketika suatu variabel moderasi memiliki 

hubungan yang directly terhadap variabel dependen dan tidak memiliki hubungan 

interaksi yang signifikan maka dapat dikategorikan bahwa variabel tersebut 

dikategorikan bukan moderator. Sehingga analisa pada uji moderasi kali ini dapat 
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disimpulkan bahwa interaksi RG terhadap PC dengan HCP merupakan bukan 

modreator. 

4.4.6.2 Religiosity memoderasi hubungan antara Social 

Influence dengan Halal Cosmetics Preference 

 Metode analisis pengaruh moderasi akan dilakukan dengan tiga tahap yang 

sama seperti sebelumnya dengan menguji variabel Religiosity sebagai moderator 

antara Social Influence dengan Halal Cosmetics Preference. Dasar pengambilan 

keputusan berdasarkan berikut : 

1. Hipotesis (Ho) dan (Ha) akan diajukan dengan ketentuan berikut : 

- Ho4b : Religiosity tidak memoderasi pengaruh signifikan terhadap 

hubungan Social Influence dengan preferensi konsumen Kosmetik 

Wardah di Jabodetabek. 

- Ha4b : Religiosity memoderasi pengaruh signifikan terhadap 

hubungan Social Influence dengan preferensi konsumen Kosmetik 

Wardah di Jabodetabek. 

2. Penentuan variabel moderasi akan dinyatakan mempengaruhi atau Ho dan 

Ha akan diterima atau ditolak berdasarkan Taraf signifikan (α = 0,05) 

Berikut ini merupakan hasil pengujian interaksi variabel moderasi : 

Coefficientsa 

a. Dependent Variable: HCP  

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 

 

 

 

 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4,064 0,417   9,755 0,000 

SI 0,294 0,083 0,281 3,559 0,001 
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Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 0,080 0,586   0,136 0,892 

SI 0,283 0,068 0,270 4,153 0,000 

RG 0,688 0,082 0,546 8,396 0,000 

a. Dependent Variable: HCP  

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -0,730 2,428   -0,301 0,764 

SI 0,454 0,502 0,433 0,905 0,367 

RG 0,821 0,398 0,653 2,066 0,041 

Interaksi 
RG.SI 

-0,028 0,082 -0,198 -0,344 0,731 

a. Dependent Variable: HCP  

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 ,281a 0,079 0,073 1,06037 

a. Predictors: (Constant), SI 

b. Dependent Variable: HCP 
Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 ,614a 0,377 0,369 0,87473 

a. Predictors: (Constant), RG, SI 

b. Dependent Variable: HCP 
Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 
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Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,615a 0,378 0,365 0,87737 

a. Predictors: (Constant), RG.SI, RG, SI 

b. Dependent Variable: HCP 
Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 

 

Berdasarkan hasil pengujian regresi diatas maka didapatkan ringkasan 

output regresi sebagai perbandingan penilaian peran variabel moderasi 

sebagai berikut : 

1. HCP =  4,064 + 0,294 SI 

Nilai t = (9,755)    (3,559) 

Adjusted R2 = 0,073 

2. HCP = 0,080+ 0,283 SI +  0,688 RG 

Nilai t =  (0,136) (4,153) (8,396) 

Adjusted R2 = 0,369 

3. HCP = -0,730+ 0,454 SI + 0,821 RG + (-0,028) RG.SI 

Nilai t = (-0,301) (0,905) (2,066) (-0,344) 

Adjusted R2 = 0,365 

 Dengan membandingkan ketiga hasil pengujian regresi telah diketahui nilai 

Adjusted R2 cenderung menurun dari (0,369) menjadi (0,365) ketika interaksi 

RG*SI di uji pada model regresi yang berarti hanya sebesar 36,5% variabel RG, SI, 

dan interaksi RG.SI  dapat menjelaskan variabel HCP. Pada interaksi RG.SI tidak 

bernilai signifikan (0,731 > 0,05), dapat dinyatakan Ha4b ditolak dan Ho4b 

diterima, Disimpulkan bahwa Religiosity tidak memoderasi pengaruh signifikan 

terhadap hubungan Social Influence dengan preferensi konsumen Kosmetik 

Wardah di Jabodetabek. 

 Kemudian ditemukan bahwa variabel  Religiosity signifikan (0,000) pada hasil 

pengujian kedua dengan thitung > ttabel artinya variabel RG berpengaruh atau memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap HCP, menurut (Sharma, 2003) variabel yang 
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terindentifikasi memiliki peran yang lebih dominan ketika bertindak sebagai 

independen variabel dapat disimpulkan variabel tersebut bukan moderator, 

sehingga dapat dinyatakan bahwa Religiosity bukan moderator. 

4.4.6.3 Religiosity memoderasi hubungan antara Consumer 

Innovativeness dengan Halal Cosmetics Preference 

 Metode analisis pengaruh moderasi akan dilakukan dengan tiga tahap yang 

sama seperti sebelumnya dengan menguji variabel Religiosity sebagai moderator 

antara Consumer Innovativeness dengan Halal Cosmetics Preference. Dasar 

pengambilan keputusan berdasarkan berikut : 

1. Hipotesis (Ho) dan (Ha) akan diajukan dengan ketentuan berikut : 

- Ho4c : Religiosity tidak memoderasi pengaruh signifikan terhadap 

hubungan Consumer Innovativeness dengan preferensi konsumen 

Kosmetik Wardah di Jabodetabek. 

- Ha4c : Religiosity memoderasi pengaruh signifikan terhadap 

hubungan Consumer Innovativeness dengan preferensi konsumen 

Kosmetik Wardah di Jabodetabek. 

2. Penentuan variabel moderasi akan dinyatakan mempengaruhi atau Ho 

dan Ha akan diterima atau ditolak berdasarkan Taraf signifikan (α = 

0,05) 

Berikut ini merupakan hasil pengujian interaksi variabel moderasi : 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 6,020 0,204   29,569 0,000 

CI -0,162 0,059 -0,221 -2,753 0,007 

a. Dependent Variable: HCP  

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 
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   Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1,946 0,543   3,585 0,000 

CI -0,124 0,050 -0,169 -2,502 0,013 

RG 0,674 0,085 0,535 7,911 0,000 

a. Dependent Variable: HCP  

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 

   Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1,588 1,265   1,255 0,211 

CI -0,012 0,363 -0,016 -0,032 0,974 

RG 0,733 0,208 0,583 3,520 0,001 

Interaksi RG.CI -0,019 0,060 -0,158 -0,313 0,755 

a. Dependent Variable: HCP  

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 ,221a 0,049 0,042 1,07758 

a. Predictors: (Constant), CI 

b. Dependent Variable: HCP 
Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 ,577a 0,333 0,324 0,90554 

a. Predictors: (Constant), RG, CI 

b. Dependent Variable: HCP 
Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 
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Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 ,577a 0,333 0,320 0,90833 

a. Predictors: (Constant), RG.CI, RG, CI 

b. Dependent Variable: HCP 
Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 

 

Berdasarkan hasil pengujian regresi diatas maka didapatkan ringkasan 

output regresi sebagai perbandingan penilaian peran variabel moderasi 

sebagai berikut : 

1. HCP =  6,020 + (-0,162) CI 

Nilai t = (29,569)    (-2,753) 

Adjusted R2 = 0,042 

2. HCP = 1,946 + (-0,124) CI +  0,674 RG 

Nilai t =  (3,585) (-2,502) (7,911) 

Adjusted R2 = 0,324 

3. HCP = 1,588 + (-0,012) CI + 0,733 RG + (-0,019) RG.CI 

Nilai t = (1,255) (-0,032) (3,520) (-0,313) 

Adjusted R2 = 0,320 

 Dengan membandingkan ketiga hasil pengujian regresi telah diketahui bahwa 

nilai Adjusted R2 cenderung menurun yaitu (0,324) menjadi (0,320) ketika interaksi 

RG.CI dilibatkan pada model moderasi. Artinya hanya sebesar 32% variabel CI, 

RG, RG.CI dapat menjelaskan HCP. sementara interaksi RG.CI tidak bernilai 

signifikan (0,755 > 0,05), dapat dinyatakan Ha4c ditolak dan Ho4c diterima yang 

disimpulkan bahwa  Religiosity tidak memoderasi pengaruh signifikan terhadap 

hubungan Consumer Innovativeness dengan preferensi konsumen Kosmetik 

Wardah di Jabodetabek. 

 Pada pengujian kedua telah ditemukan variabel Religiosity memiliki nilai 

signifikan (0,000) dan thitung > ttabel artinya Religiosity berpengaruh dan memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap HCP, hal tersebut menunjukan bahwa variabel 
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Religiosity berperan sebagai prediktor dan bukan moderator dikarenakan memiliki 

peran yang dominan sebagai variabel independen dan memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap variabel dependen sesuai yang disampaikan oleh (Sharma, 

2003). 

4.4.7 Analisis Tambahan 

  Penelitian ini tidak berhasil membuktikan interaksi moderasi pada variabel  

religiosity yang sebelumnya diprediksi dapat memoderasi pengaruh positif untuk 

memperkuat hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel 

dependen. Merujuk kepada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Briliana 

& Noviana, 2016) membuktikan bahwa peran religiosity berpengaruh positif 

signifikan sebagai independen variabel yang berhubungan langsung terhadap 

pembentukan sikap preferensi kosmetik halal, hal yang sama juga dibuktikan pada 

penelitian (Mukhtar & Mohsin Butt, 2012) bahwa intra-religiosity memiliki 

pengaruh yang signifikan didalam pembentukan sikap konsumen muslim terhadap 

produk halal. Untuk itu pada sub-bab ini peneliti mencoba melakukan pengujian 

kembali kepada variabel religiosity sebagai variabel independen terhadap dependen 

variabel Halal Cosmetics Preference, pengujian tersebut dimaksudkan sebagai 

bentuk analisis tambahan yang dapat melengkapi hasil temuan pada penelitian kali 

ini. Adapun hasil pengujian regresi yang didapat adalah sebagai berikut : 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,344 ,509  -,675 ,501 

PC ,514 ,065 ,481 7,960 ,000 

SI ,152 ,059 ,145 2,581 ,011 

CI -,099 ,040 -,136 -2,515 ,013 

RG ,451 ,072 ,358 6,253 ,000 

a. Dependent Variable: HCP 
Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 
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Analisis hasil regresi : 

1. Product Characateristics signifikan (0,000 < 0,05), hasilnya konsisten 

dengan pengujian diawal dimana Product Characateristics berpengaruh 

positif terhadap preferensi konsumen kosmetik wardah di Jabodetabek. 

2. Social Influence signifikan (0,011 < 0,05), hasilnya berbeda pada pengujian 

regresi diawal yang mana pengujian kali ini menunjukan bahwa social 

influence berpengaruh signifikan ketika diuji bersamaan dengan religiosity. 

Yang artinya social influence dan religiosity secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang kuat terhadap Halal Cosmetics Preference. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Social Influence berpengaruh positif terhadap 

preferensi konsumen kosmetik wardah di Jabodetabek. 

3. Consumer Innovativeness signifikan (0,013 < 0,05) dengan nilai koefisien 

negatif (-0,099), hasilnya konsisten dengan pengujian diawal yang mana 

Consumer Innovativeness berpengaruh negatif terhadap preferensi 

konsumen kosmetik wardah di Jabodetabek. 

4. Religiosity signifikan (0,000 < 0,05), hasil pengujian Religiosity sebagai 

independen variabel menunjukan hasil yang positif terhadap pembentukan 

preferensi konsumen Kosmetik Wardah di Jabodetabek. Artinya 

berdasarkan hasil pengujian ini membuktikan bahwa Religiosity lebih 

berperan sebagai independen variabel dan bukan moderator. 
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4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

 Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisa 

bagaimana konstruk dan hipotesis yang telah diajukan sebagaimana dibentuk dalam 

kerangka pemikiran. Pada hasil penelitian ini telah ditemukan beberapa indikasi 

baru yang berkaitan dengan preferensi konsumen terhadap halal cosmetics. Analisa 

dari hasil pengujian masing-masing hipotesis akan dibahas pada kesempatan ini 

untuk menjabarkan fakta apa saja yang dapat ditemukan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan. 

Tabel 4.5.1 

Kesimpulan Uji Regressi 

Hipotesis β Sig. Conclusion* 

PC                    HCP 0,514 0,000 Hipotesis Didukung oleh data 

SI                  HCP 0,152 0,011 Hipotesis Didukung oleh data 

CI                  HCP -0,099 0,013 Hipotesis Tidak Didukung oleh data 

Interaksi RG – PC - HCP 0,016 0,805 Hipotesis Tidak Didukung oleh data 

Interaksi RG – SI - HCP -0,028 0,731 Hipotesis Tidak Didukung oleh data 

Interaksi RG – CI - HCP -0,019 0,755 Hipotesis Tidak Didukung oleh data 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 

  

4.5.1 Hasil Uji Pengaruh Product Characteristics terhadap Halal 

Cosmetics Preference 

 Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa Product Characteristics 

berpengaruh positif terhadap Halal Cosmetics Preference pada produk wardah 

cosmetics. Hal tersebut menunjukan bahwa semakin baiknya Product 

Characteristics yang dimiliki oleh Wardah Cosmetics maka akan meningkatkan 

preferensi konsumen untuk memilih dan menggunakan produk tersebut. Hal ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Mohezar et al., 2016) yang 

Peran Religiosity..., Febrina Rachmawati Kusumaningtyas, Ma.-IBS, 2017



 119                      Indonesia Banking School 
 

menyatakan ketika semakin baiknya karakteristik produk dari kosmetik halal 

dengan memiliki kriteria safety and high quality maka akan semakin berpengaruh 

terhadap konsumen untuk lebih prefer menggunakan produk dari kosmetik tersebut. 

Hal yang sejalan juga disampaikan oleh (Lutfie, 2015) yang membuktikan pada 

penelitiannya bahwa keputusan konsumen untuk memilih produk kosmetik 

didasarkan atas kualitas produk yang menjadi pertimbangan utama, semakin besar 

benefit yang didapat konsumen dari produk tersebut maka akan semakin 

berpengaruh terhadap keputusan konsumen. 

 Dari hasil penelitian ini telah menunjukan bahwa Product Characteristics 

berpengaruh positif terhadap preferensi konsumen dari Wardah Cosmetics. Dapat 

diidentifikasi bahwa Product Characteristics memiliki peran yang amat penting 

didalam menentukan preferensi konsumen wardah untuk memilih Wardah 

Cosmetics sebagai produk kosmetikanya. Pada dasarnya Product Characteristics  

mewakili performa dari sebuah produk dimana performa dari produk tersebut yang 

tentu menjadi penilaian baik atau tidaknya bagi seorang konsumen, termasuk 

pembentukan sikap pada konsumen yang hendak memilih produk kosmetik. 

Dimana sebelum konsumen menetapkan suatu pilihan produk kosmetik tertentu 

mereka akan cenderung mencari tahu terlebih dahulu apakah produk tersebut 

berkualitas baik, sesuai atau tidak dengan kriteria yang diharapkan, produk tersebut 

fit atau cocok dengan kulitnya, bagaimana komposisinya, aman atau tidak 

digunakan, apakah ketika digunakan menimbulkan iritasi atau masalah pada 

kulitnya. Konsumen wardah pada penelitian ini cenderung menyetujui bahwa 

Wardah Cosemtics merupakan produk yang berkualitas, mereka merasa aman dan 

cocok ketika menggunakan produk tersebut sehingga dari perfoma produk yang 

dirasa baik tersebut telah meningkatkan preferensi konsumen didalam 

menggunakan Wardah Cosmetics. Karena pada dasarnya Product Characteristics 

pada kosmetik mewakili sebuah benefit yang ditawarkan oleh suatu produk 

terhadap konsumen dan tentunya semakin besar benefit yang ditawarkan kepada 

konsumen maka konsumen akan semakin memiliki keinginan yang lebih besar 

untuk menggunakan produk tersebut. 
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4.5.2 Hasil Uji Pengaruh Social Influence terhadap Halal Cosmetics 

Preference 

Penelitian ini membuktikan bahwa Social Influence berpengaruh positif 

terhadap Halal Cosmetics Preference pada produk Wardah Cosmetics. Hal tersebut 

menunjukan bahwa orang-orang disekitar konsumen wardah memberikan pengaruh 

secara langsung terhadap preferensi konsumen didalam memilih produk dari 

Wardah Cosmetics. Hal ini tentu sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Mohezar et al., 2016) yang menyatakan bahwa pengaruh sosial dari orang-orang 

terdekat seperti keluarga dan teman telah  membentuk opini dan keyakinan yang 

membangun rasa kepercayaan dan pengetahuan konsumen terhadap produk 

kosmetik halal. Selain itu adanya kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan serta 

pengakuan sosial membentuk sikap konsumen didalam memilih produk kosmetik 

halal.  

 Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa saja Social Influence  

mempengaruhi preferensi konsumen wardah ketika mereka hendak memutuskan 

untuk menggunakan produk dari Wardah Cosmetics. Ketika berbicara mengenai 

pengaruh sosial sangat erat kaitannya dengan espektasi atau pendapat dan penilaian 

dari orang-orang disekitar konsumen ketika seseorang memutuskan untuk 

menggunakan atau memakai sebuah produk. Hal tersebut ditunjukan dari konsumen 

wardah, mereka cenderung memutuskan untuk menggunakan produk dari Wardah 

Cosmetics berdasarkan atas orang-orang yang ada disekitarnya. Hal ini 

mengindikasi bahwa adanya kebutuhan konsumen wardah untuk menunjukan 

sebuah legitimasi atau pengakuan secara sosial ketika mereka hendak menggunakan 

produk dari Wardah Cosmetics. 

4.5.3 Hasil Uji Pengaruh Consumer Innovativeness terhadap Halal 

Cosmetics Preference 

Penelitian ini menunjukan bahwa Consumer Innovativeness berpengaruh 

negatif terhadap Halal Cosmetics Preference. Semakin tingginya tingkat 

Innovativeness pada diri seorang konsumen maka konsumen tidak akan prefer 
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untuk memilih produk Wardah Cosmetics. Hal ini tentu saja bertentangan dari apa 

yang ditemukan oleh (Mohezar et al., 2016) yang menyatakan bahwa semakin 

besarnya tingkat Innovativeness pada diri seorang konsumen maka konsumen 

tersebut akan bersikap proaktif terhadap pengadopsian produk kosmetik halal. 

Namun disisi lain (Roehrich, 2004) menyampaikan pada penelitiannya bahwa 

dimensi tingkat Innovativeness pada diri seorang konsumen pada dasarnya terukur 

pada tingkat yang berbeda-beda baik itu secara general atau dari segala jenis 

kebaruan baik dari segi konsep dan produk yang diterima oleh konsumen. Atau 

dapat dikatakan tingkat Innovativeness pada diri seorang konsumen cenderung 

tidak konsisten yang menurut (Roehrich, 2004) ada kalanya ketika seorang 

konsumen senang membeli dan mencoba-coba produk parfum yang baru namun 

memungkinkan apabila ditemukan tingkat Innovativeness yang rendah dari 

konsumen tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian ini telah menemukan bahwa hanya sebagian 

kecil dari konsumen wardah yang terdentifikasi memiliki tingkat Innovativeness 

yang tinggi dan mayoritas konsumen wardah memiliki tingkat Innovativeness yang 

cenderung rendah. Hal tersebut menunjukan kecenderungan rendahnya tingkat 

Innovativeness pada diri konsumen wardah maka konsumen tersebut akan semakin 

prefer didalam menggunakan produk dari Wardah Cosmetics. Hal ini mengindikasi 

bahwa produk dari Wardah Cosmetics mungkin saja bukan sesuatu yang baru bagi 

konsumen wardah, namun secara linear tingkat Innovativeness yang rendah 

cenderung berpengaruh positif terhadap preferensi konsumen wardah dikarenakan 

adanya kecenderung apabila konsumen wardah yang memiliki tingkat 

Innovativeness yang rendah maka konsumen tersebut cenderung tidak memiliki 

atensi yang kuat untuk mencoba-coba menggunakan produk kosmetik baru 

sehingga konsumen tersebut akan semakin prefer untuk menggunakan produk 

Wardah Cosmetics sebagai tata rias sehari-harinya. 
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4.5.4  Hasil Uji Pengaruh Religiosity yang memoderasi hubungan 

antara Product Characteristics, Social Influence, Consumer Innovativeness 

dengan Halal Cosmetics Preference 

Penelitian ini membuktikan Religiosity tidak berperan memoderasi 

pengaruh positif hubungan antara Product Characteristics dengan Halal Cosmetics 

Preference, Social Influence dengan Halal Cosmetics Preference, Consumer 

Innovativeness dengan Halal Cosmetics Preference. Namun Religiosity amat 

berperan sebagai prediktor terhadap preferensi konsumen wardah Jabodetabek, 

telah ditemukan tingkat religiusitas yang tinggi pada mayoritas konsumen wardah 

mendorong peningkatan preferensi terhadap produk tersebut. Pasalnya ditemukan 

didalam hasil pengujian bahwa Religiosity memiliki pengaruh signifikan sebagai 

prediktor atau independen variabel dan bukan sebagai moderator, menurut (Sharma, 

2003) variabel bukan moderator cenderung dapat diidentifikasi bertindak sebagai 

independen variabel yang memiliki hubungan langsung terhadap dependen 

variabel, namun tidak secara relevan signifikan memiliki interaksi sebagai 

moderator terhadap hubungan independen dengan dependen. Hal tersebut telah 

ditemukan pada penelitian ini bahwa ketika dilakukan pengujian hipotesis Interaksi 

Religiosity tidak secara signifikan memoderasi hubungan variabel independen 

dengan dependen. Namun Religiosity cenderung signifikan ketika bertindak 

sebagai variabel independen. Hal ini tentu berkontradiksi dengan hasil penemuan 

yang dilakukan (Mohezar et al., 2016) bahwa penelitiannya menyatakan Religiosity 

adalah moderator yang memoderasi hubungan Product Characteristics, Social 

Influence, Consumer Innovativeness dengan Halal Cosmetics Preference. 

Sementara temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian (Briliana & Noviana, 2016) 

yang melibatkan Religiosity sebagai variabel independen membuktikan bahwa 

perannya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan sikap 

muslim terhadap kosmetik halal. Untuk itu Religiosity pada penelitian ini 

terbuktikan bahwa perannya amat kuat sebagai independen variabel yaitu 

merupakan prediktor yang berpengaruh langsung terhadap pembentukan Halal 

Cosmetics Preference pada konsumen wardah Jabodetabek.
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4.6 Implikasi Managerial 

 Berdasarkan hasil penelitian kali ini yang berkaitan dengan Halal Cosmetics 

Preference pengamatan pada Wardah Cosmetics didalam sub-bab ini, peneliti 

mencoba memberikan analisis tambahan sebagai implikasi managerial yang dapat 

dimanfaatkan oleh PT Paragon Technology & Innovation (PTI) selaku induk 

perusahaan wardah. Beberapa Implikasi yang akan diberikan berdasarkan analisis 

berikut ini : 

1. Analisis Average Value dari setiap indikator penelitian sebagai gambaran 

real atas pengukuran preferensi konsumen. 

2. Analisis segmentasi yang mengacu pada Average Value dari masing-masing 

variabel penelitian untuk mengetahui fakta yang mempengaruhi dari setiap 

segmen konsumen. 

Berikut ini adalah hasil analisis dan implikasi yang dapat diberikan : 

Tabel 4.6.1 

Measurement Average Value 

Variabel Measurement Average Value 

Product 

Characteristics 

PC1. Produk wardah cosmetics terbuat dari bahan-

bahan alami  
5,287 

5,392 

PC2. Produk wardah cosmetics tidak mengandung 

bahan-bahan berbahaya 
5,307 

PC3. Produk wardah cosmetics menjaga kulit saya 

tetap sehat 
5,327 

PC4. Produk wardah cosmetics memiliki kualitas 

yang baik 
5,487 

PC5. Produk wardah cosmetics aman bagi kulit 5,553 

Social 

Influence 

SI1. Orang – orang disekitar saya menggunakan 

wardah cosmetics sebagai kosmetik mereka 
5,08 

4,93 

SI2. Menggunakan wardah cosmetics, adalah hal 

yang lazim di lingkungan sekitar saya 
5,247 

SI3. Orang-orang terdekat menyarankan saya untuk 

menggunakan wardah cosmetics 
4,727 

SI4. Saya sangat mempertimbangkan saran orang di 

sekeliling saya untuk memilih wardah cosmetics 
4,667 
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Variabel Measurement Average Value 

Consumer 

Innovativeness 

CI1. Saya sering manghabiskan waktu untuk 

mencari berbagai produk kosmetik baru  
3,46 

3,125 

CI2. Saya tidak ragu untuk mencoba produk 

kosmetik baru 
3,387 

CI3. Diantara teman-teman saya, biasanya saya 

menjadi orang pertama yang mencoba produk 

kosmetik baru 
2,74 

CI4. Saya suka bereksperimen dengan produk-

produk kosmetik baru 
2,913 

Religiosity 

RG1.Saya rutin melaksanakan sholat lima waktu 

setiap hari 
6,46 

5,873 

RG3. Saya secara teratur membaca Alquran 5,446 

RG5. Saya mencoba mengaplikasikan ajaran islam 

disegala aspek kehidupan saya 
6,187 

RG6. Saya selalu berusaha untuk mengindari hal-

hal yang dilarang oleh agama 
6,46 

RG7. Saya sering membaca buku dan majalah 

tentang islam 
5,12 

RG8. Saya merasa senang ketika menghabiskan 

waktu  bersama komunitas muslim 
5,567 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan MS. Excel 2016 

- Product Characteristics merupakan faktor yang terbukti 

berpengaruh positif signifikan didalam penelitian kali ini. 

Berdasarkan hasil perhitung real dari Average Value Product 

Characteristics menunjukan hal yang positif bahwa konsumen 

wardah memberikan persetujuannya apabila produk dari Wardah 

Cosmetics memiliki performa dan kualitas yang baik ketika 

dipergunakan oleh konsumen dengan rata-rata penilaian (5,392). 

Untuk meningkatkan preferensi konsumen terhadap Wardah 

Cosmetics, wardah diharapkan dapat secara konsisten meningkatkan 

kualitas produknya, tetap menghadirkan produk yang safety 

berdasarkan GMP dan Requirement kehalalan serta dapat 

mengevaluasi kembali Product Perfomance untuk mengetahui 

apakah kinerja produk saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan 
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dapat memuaskan konsumen secara berkesinambungan. Performa 

dan estetika pada setiap varians produk wardah disarankan secara 

konsisten dapat terus ditingkatkan untuk membentuk preferensi 

konsumen dalam jangka waktu yang panjang. 

- Religiosity, telah ditemukan bahwa mayoritas konsumen wardah 

memiliki tingkat religiusitas yang tinggi dengan perhitungan 

Average Value (5,873). Faktor religius didalam diri konsumen 

wardah berperan langsung terhadap pembentukan preferensi 

konsumen wardah Jabodetabek. Positioning wardah sebagai pionir 

dari kosmetik halal lokal indonesia sudah merupakan Positioning 

yang tepat untuk menjangkau segemen religius pada pangsa pasar 

industri kosmetik lokal. Secara Spiritual Value wardah sudah cukup 

berhasil mengemas produk dan positioningnya kepada konsumen 

namun untuk dapat menjangkau berbagai kalangan pada segmen 

religius ini tentu membutuhkan langkah proaktif dari wardah untuk 

terus menghadirkan produk-produk ramah muslim, seperti 

kehadiran dari package haji dan umroh wardah cosmetics sudah 

amat tepat dan diharapkan kedepannya juga dapat mengembangkan 

produk-produk sejenis. Selain itu pendekatan managerial dari segi 

marketing dapat mempertimbangkan konsep societal marketing 

untuk menjangkau segmen religius seperti melakukan penjualan 

package produk dengan berdonasi untuk kegiatan amal, serta 

melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang bertemakan 

program ramah muslim untuk meningkatkan preferensi konsumen 

terhadap produk wardah cosmetics. 

- Social Influence factor Berdasarkan hasil perhitung real dari 

Average Value memiliki rata-rata nilai (4,930), artinya orang-orang 

disekitar konsumen memiliki  pengaruh terhadap preferensi 

konsumen didalam memilih produk dari wardah cosmetics hal 

tersebut didukung dari hasil pengukuran pernyataan yang 

menanyakan konsumen mempertimbangkan saran orang di 
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sekelilingnya untuk memilih wardah cosmetics memiliki real 

Average Value (4,667) yang menggambarkan sikap adanya 

pertimbangan dari orang-orang sekitar. Untuk itu kedepannya perlu 

memperhatikan faktor-faktor sosial dan bentuk komunikasi lainnya 

yang dapat  memberikan influence baik terhadap lingkungan sekitar 

konsumen maupun konsumen secara langsung untuk meningkatkan 

preferensinya terhadap produk wardah. Kegiatan  Community 

Engagement perlu terus ditingkatkan dan dirasa cukup efektif untuk 

membangun preferensi didalam masing-masing komunitas 

konsumen wardah. kemudian faktor-faktor lain yang perlu 

dipertimbangkan adalah faktor yang membentuk presepsi dan 

komunikasi visual terhadap konsumen seperti Advertising, 

Endorsment, Social Media Influencer, Ambassador Representative 

perlu dievaluasi secara aktual sehingga dapat dimanfaatkan dengan 

efektif oleh PTI sebagai saluran komunikasi yang dapat 

mempengaruhi lingkungan, komunitas dan konsumen secara 

langsung untuk dapat meningkatkan preferensinya terhadap produk 

Wardah Cosmetics. 

- Consumer Innovativeness, telah ditemukan bahwa mayoritas 

konsumen wardah cenderung memiliki tingkat Innovativeness yang 

rendah dengan Average Value (3,125). Konsumen wardah 

cenderung tidak memiliki atensi yang tinggi untuk bereksperimen 

atau  mencoba-coba produk kosmetik baru. Hal ini cenderung 

memberikan peluang yang baik bagi Wardah Cosmetics Brand 

untuk dapat memiliki konsumen yang setia terhadap Brand nya, 

pasalnya dengan rendahnya atensi konsumen untuk mencoba produk 

kosmetik baru tentunya konsumen tersebut cenderung lebih memilih 

merasa nyaman ketika tetap menggunakan produk yang saat ini 

sering ia pakai. Untuk itu Approachment atau pendekatan  

managerial yang perlu dilakukan adalah bagaimana 

mempertahankan konsumen dan meningkatkan preferensi 
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konsumen tersebut untuk dapat menjadi konsumen yang setia. 

Pendekatan tersebut pada dasarnya dapat dilakukan dengan 

beberapa cara seperti meningkatkan Promotion Strategy, disisi lain 

dari segi Pricing Strategy tetap mempertahankan harga yang dapat 

terjangkau bagi setiap konsumen, meningkatkan Customer 

Relationship Management, kemudian secara aktif dapat 

memberikan program-program dengan orientasi Customer 

Experience yang berkaitan dengan kecantikan, memanfaatkan 

cabang representastifnya yaitu Wardah House of Beauty sebagai 

tempat konsultasi kecantikan bagi konsumen, dan meningkatkan 

kegiatan Community Engangement. 

Tabel 4.6.2  

Segmentation Average Value 

Segmentation 
Precentage 

(%) 

Average Value 

PC SI CI RG HCP 

16 - 25 th 35% 5,128 5,005 3,179 5,767 5,085 

26 - 35 th 31% 5,247 5,043 3,489 6,026 5,484 

36 - 45 th 18% 5,763 4,972 3,157 6,375 5,879 

45 - > 55 th 15% 5,861 4,478 2,217 6,516 6,141 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan MS. Excel 2016 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari responden konsumen wardah 

Jabodetabek, pada analisa kali ini akan dilakukan berdasarkan segmentasi usia yang 

akan mengelompokan kategori usia kedalam empat kategori segemen yaitu Gen Y 

usia remaja dan pemula pengguna kosmetik (16 – 25 tahun), Gen Y pengguna rutin 

kosmetik (26 – 35 tahun), Gen X (36 – 45 tahun), Wanita usia lanjut (45 - > 55 

tahun). Analisa akan dilakukan berdasarakan hasil dari Average Value yang 

mencakup jawaban real konsumen berdasarkan preferensinya terhadap penggunaan 

produk wardah cosmetics saat ini. Berikut analisa berdasarkan segementasi usia 

konsumen wardah : 
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- Gen Y usia remaja dan pemula pengguna kosmetik (16 – 25 tahun) 

Pada kelompok usia ini diketahui sebagai presentase dominan (35%) yang 

saat ini menjadi konsumen dari wardah cosmetics, namun bila merujuk kepada hasil 

pengukuran measurement HCP yaitu inidikator yang menanyakan preferensinya 

terhadap produk dari wardah saat ini menunjukan angka yang lebih kecil sebesar 

(5,085) dibandingkan konsumen pada usia lain. Untuk itu diperlukan pendekatan 

yang lebih proaktif lagi kepada segmentasi usia (16 – 25 tahun), dimana apabila 

mempertimbangkan dari hasil Average Value faktor Product Characteristics dan 

Social Influence cenderung menjadi pertimbangan yang dapat berpengaruh kepada 

konsumen. Dari segi produk, wardah cosmetics saat ini belum memiliki spesifik 

produk yang ditujukan untuk teenegers mungkin kedepannya pihak dari wardah 

bisa dapat mempertimbangkan varians produk khusus teenegers bisa dihadirkan 

pada rangkaian meka-up series wardah mengingat segmen remaja yang juga cukup 

menjanjikan. Kemudian dari segi sosial, para Gen Y cenderung sangat aktif 

menggunakan media sosial pada kegiatan sehari-harinya untuk itu penggunaan 

saluran komunikasi digital dirasa merupakan hal yang paling efektif untuk 

menjangkau segmen Gen Y, seperti melakukan product review dengan beauty 

vlogger melalui sosial media merupakan cara yang efektif untuk 

mengkomunikasikan informasi produk wardah kepada Gen Y, kemudian digital 

campaign melalui Ambassador Representative seperti Spoke Person wardah dan 

Social Media Influencer perlu terus ditingkatkan.  

- Gen Y pengguna rutin kosmetik (26 – 35 tahun) 

Pada kelompok usia (26 – 35 tahun) diketahui memiliki real Average Value 

paling tinggi pada Social Influence dibandingkan kelompok usia lainnya, Artinya 

pada segmentasi ini konsumen cenderung mempertimbangkan rekomendasi orang-

orang disekitarnya ketika memilih produk dari wardah cosmetics. apabila dilihat 

dari segi segmentasi dengan mayoritas profesi sebagai karyawan/pegawai pada 

kelompok usia ini, konsumen tersebut cenderung menggunakan kosmetik sebagai 

kebutuhan tata rias rutin didalam kegiatan sehari-harinya. Tentu kebutuhan akan 

produk yang sesuai dengan kulit dan mempertimbangkan kualitas produk untuk 
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penampilannya menjadi pertimbangan penting bagi konsumen didukung Average 

Value Product Characteristics (5,247). Pendekatan yang dapat dilakukan untuk 

meningkat preferensi dari konsumen pada kelompok ini dapat dilakukan dengan 

memberikan Customer Experience melalui program-program seperti Beauty Class 

sehingga konsumen dapat mereview langsung produk dari wardah dan menilai 

varians make-up series wardah yang sesuai dengan dirinya. Varians produk dari 

Wardah Exclusive juga sesuai apabila dipasarkan pada segmentasi kelompok ini.  

- Gen X (36 – 45 tahun)  

Pada segmentasi kelompok usia ini cenderung memiliki sikap yang lebih 

independen didalam menentukan produk dikarenakan Average value dari faktor 

sosial menurun dibandingkan kelompok usia sebelumnya. Average value dari segi 

produk meningkat dibandingkan segmen sebelumnya (5,763) yang menandakan 

bahwa kualitas produk secara objektif menjadi pertimbangan utama bagi 

konsumen. Varians produk dari Wardah Exclusive cukup sesuai apabila dipasarkan 

pada kelompok ini, mengingat pada kelompok usia ini cenderung memiliki 

penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan usia lainnya sehingga wardah dapat 

menjangkau pangsa pasar premium. Brand Ambassador dari Wardah Exclusive 

yaitu Dewi Sandra dirasakan sudah dapat merepresentasikan dari kelompok usia 

(36 – 45 tahun). 

- Wanita usia lanjut (45 - > 55 tahun) 

Berdasarkan Average Value yang tertera pada Tabel 4.6.2 dapat dianalisa 

bahwa semakin meningkatnya usia pada segmen kelompok konsumen wardah maka 

value pada Product Characteristics dan Religiosity semakin meningkat, sementara 

pada Social Influence dan Innovativeness semakin menurun, namun nilai preferensi 

didalam penggunaan produk wardah semakin meningkat. Pada segmentasi 

kelompok usia ini religiusitas konsumen dirasa cukup berperan untuk menentukan 

preferensinya dikarenakan memiliki average value yang paling tinggi dibandingkan 

faktor lain (6,516). Adanya kepercayaan konsumen akan spiritual value pada 

produk wardah tentu meningkatkan intensinya didalam menggunakan wardah 
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cosmetics. Selain itu pada kelompok usia ini juga cenderung lebih memiliki 

preferensi yang tinggi terhadap produk lokal. Pendekatan yang dapat dilakukan 

untuk mempertahankan konsumen pada segmen ini adalah menjaga Requirement 

kehalalan produk wardah dan Brand Positioning melalui Ambassador yaitu Inneke 

Koesherawati dirasa sudah cukup sesuai untuk merepresentasikan dari kelompok 

wanita muslim usia ini. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini berkaitan dengan preferensi konsumen yang mana studi 

empiris kali ini dilakukan dengan menguji pengaruh Product Characteristics, 

Social Influence, dan Consumer Innovativeness terhadap Halal Cosmetics 

Preference. Serta menguji pengaruh moderasi Religiosity terhadap hubungan 

Product Characteristics, Social Influence, dan Consumer Innovativeness dengan 

Halal Cosmetics Preference pengamatan dilakukan pada produk Wardah 

Cosmetics. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagaimana berikut ini : 

1. Product Characteristics berpengaruh positif terhadap preferensi konsumen 

Kosmetik Wardah di Jabodetabek 

2. Social Influence berpengaruh positif terhadap preferensi konsumen 

Kosmetik Wardah di Jabodetabek 

3. Consumer Innovativeness berpengaruh negatif terhadap preferensi 

konsumen Kosmetik Wardah di Jabodetabek 

4. Religiosity tidak memoderasi pengaruh positif terhadap hubungan Product 

Characteristics dengan preferensi konsumen Kosmetik Wardah di 

Jabodetabek. 

5. Religiosity tidak memoderasi pengaruh positif terhadap hubungan Social 

Influence dengan preferensi konsumen Kosmetik Wardah di Jabodetabek. 

6. Religiosity tidak memoderasi pengaruh positif terhadap hubungan 

Consumer Innovativeness dengan preferensi konsumen Kosmetik Wardah 

di Jabodetabek. 
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5.2 Saran 

 Saran hasil dari penelitian ini didasarkan atas temuan yang didapatkan pada 

studi empiris kali ini telah menunjukan bahwa adanya pengaruh yang signifikan 

pada dua hipotesis dan empat hipotesis selanjutnya menunjukan pengaruh yang 

tidak signifikan. Penelitian ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan 

sehingga masih memerlukan penyempurnaan untuk penelitian dimasa yang akan 

datang. Oleh karena itu beberapa saran yang akan diberikan bagi perusahaan dan 

penelitian selanjutnya, sebagaimana dapat disampaikan berikut ini : 

1. Wardah Cosmetics perlu meningkatkan performa dari produknya secara 

berkesinambungan, karena pada dasarnya konsumen amat 

mempertimbangkan kualitas produk sebagai preferensinya didalam memilih 

produk kosmetik. Peningkatan inovasi dan menghadirkan high quality 

produk amat penting untuk menghadapi persaingan dengan kompetitor 

kosmetik luar. 

2. Wardah Cosmetics harus tetap konsisten memempertahankan karakteristik 

produk halal, dikarenakan positioning wardah yang sudah amat kuat sebagai 

pionir produk kosmetik halal lokal yang berkualitas dan ramah muslim. 

Disarankan pula untuk mengembangkan produk-produk yang dapat 

menjangkau berbagai segmen religius. 

3. Wardah Cosmetics disarankan untuk dapat mengevaluasi kembali apakah 

masing-masing lini produknya sudah dapat menjangkau berbagai 

segmentasi konsumen wardah saat ini. Disarankan pula untuk dapat 

menghadirkan produk sepesifik untuk teenegers karena memiliki pangsa 

pasar yang cukup menjanjikan.  

4. Sebagai perusahaan yang mengusung konsep Halal Cosmetics, wardah 

disarankan juga turut melakukan kegiatan edukasi dan peningkatkan 

awareness masyarakat untuk menggunakan produk halal. Wardah dapat 

melakukan kegiatan workshop dan kampanye berbasis Halal Lifestyle untuk 

mengedukasi masyarakat didalam pemanfaatan penggunaan produk-produk 

Halal. 
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5.  Wardah Cosmetics perlu melakukan Customer Relationship Management 

sebagai bentuk mempertahankan konsumen wardah saat ini untuk menjadi 

konsumen setianya, disarankan untuk memiliki member area dan 

meningkatkan kegiatan promosi serta memiliki online store resmi untuk 

menjangkau konsumen secara luas. 

6. Wardah Cosmetics disarankan untuk tetap membangun Community 

Engagement dengan para pelaku fashion muslim, beauty vlogger, dan 

komunitas lainnya untuk dapat memberikan influence yang lebih besar 

terhadap pembentukan preferensi konsumen.  

Saran bagi peneliti selanjutnya : 

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan faktor 

Religiosity sebagai prediktor atau independen variabel didalam membentuk 

Halal Cosmetics Preference. Pada dasarnya penelitian ini telah 

membuktikan bahwa saja Religiosity bukan sebagai moderator namun 

berperan sebagai faktor independen yang berhubungan secara directly 

terhadap Halal Cosmetics Preference. Dengan mempertimbangkan temuan 

tersebut diharapakan hasil penelitian selanjutnya dapat menghasilkan fakta 

empiris yang lebih baik lagi. 

2. Peneliti selanjutnya perlu menambahkan kembali indikator pada variabel 

Product Characteristics dikarenakan pada penelitian saat ini indikator 

tersebut dirasakan masih terbatas dan sangat sederhana maka perlu 

ditambahkan kembali indikator yang dapat mencakup variansi dalam 

konteks kualitas produk yang lebih luas didalam menilai preferensi 

konsumen pada penelitian Halal Cosmetics Preference. Kemudian 

disarankan pula penelitian selanjutnya dapat diteliti kembali pada konteks 

yang spesifik bisa dengan pengamatan pada brand kosmetik lainnya. 

Berdasarkan hal tersebut diharapkan penelitian Halal Cosmetics Peference 

dimasa yang akan datang dapat mengukur dan menganalisa studi empiris 

dengan menghasilkan penelitian yang lebih baik dan bermanfaat. 
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 DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

Profil Responden 

 

Apakah saat ini anda pengguna wardah cosmetics 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 150 100,0 100,0 100,0 

 

 

Berapa kali anda membeli wardah cosmetics dalam kurun 

waktu 3 bulan terakhir 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 - 2 kali 118 78,7 78,7 78,7 

3 - 4 kali 28 18,7 18,7 97,3 

5 - 6 kali 3 2,0 2,0 99,3 

> 6 kali 1 ,7 ,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

Apakah anda juga menggunakan kosmetik lain, selain 

wardah cometics 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 109 72,7 72,7 72,7 

Tidak 41 27,3 27,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Wanita 150 100,0 100,0 100,0 
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Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 16 - 20 tahun 17 11,3 11,3 11,3 

21 - 25 tahun 36 24,0 24,0 35,3 

26 - 30 tahun 31 20,7 20,7 56,0 

31 - 35 tahun 16 10,7 10,7 66,7 

36 - 40 tahun 18 12,0 12,0 78,7 

41 - 45 tahun 9 6,0 6,0 84,7 

46 - 50 tahun 8 5,3 5,3 90,0 

51 - 55 tahun 7 4,7 4,7 94,7 

> 55 tahun 8 5,3 5,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

Domisili 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid DKI Jakarta 75 50,0 50,0 50,0 

Tangerang 53 35,3 35,3 85,3 

Depok 13 8,7 8,7 94,0 

Bogor 5 3,3 3,3 97,3 

Bekasi 4 2,7 2,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SMP 12 8,0 8,0 8,0 

SMA 21 14,0 14,0 22,0 

Diploma 38 25,3 25,3 47,3 

Sarjana 71 47,3 47,3 94,7 

Magister 8 5,3 5,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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Pekerjaan saat ini 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pelajar/Mahasiswa 25 16,7 16,7 16,7 

Karyawan/Pegawai 104 69,3 69,3 86,0 

Wiraswasta 5 3,3 3,3 89,3 

Ibu Rumah Tangga 16 10,7 10,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

Penghasilan perbulan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid < IDR 1,500,000 26 17,3 17,3 17,3 

IDR 1,600,000 - IDR 3,000,000 16 10,7 10,7 28,0 

IDR 3,100,000 - IDR 4,500,000 39 26,0 26,0 54,0 

IDR 4,600,000 - IDR 6,000,000 26 17,3 17,3 71,3 

> IDR 6,100,000 43 28,7 28,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Lampiran 2 

Uji Validitas Pre-Test 

 

Product Characteristics (PC) 

 

Component 

Matrixa 

 

Component 

1 

PC1 ,850 

PC2 ,789 

PC3 ,950 

PC4 ,865 

PC5 ,939 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,872 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 116,111 

df 10 

Sig. ,000 
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Social Influence (SI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumer Innovativeness (CI) 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,779 

  Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 86,557 

df 6 

Sig. ,000 

 

 

Anti-image Matrices 
 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 

Anti-image Covariance PC1 ,347 ,012 -,049 ,021 -,102 

PC2 ,012 ,501 -,068 -,011 -,049 

PC3 -,049 -,068 ,153 -,103 -,076 

PC4 ,021 -,011 -,103 ,320 -,036 

PC5 -,102 -,049 -,076 -,036 ,176 

Anti-image Correlation PC1 ,896a ,028 -,214 ,064 -,413 

PC2 ,028 ,947a -,245 -,029 -,166 

PC3 -,214 -,245 ,824a -,464 -,464 

PC4 ,064 -,029 -,464 ,891a -,150 

PC5 -,413 -,166 -,464 -,150 ,849a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrixa 

 

Component 

1 2 

SI1 ,794 -,131 

SI2 ,652 -,152 

SI3 ,800 ,097 

SI4 ,128 ,980 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,603 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 10,291 

df 6 

Sig. ,113 

Anti-image Matrices 
 SI1 SI2 SI3 SI4 

Anti-image Covariance SI1 ,751 -,156 -,315 ,048 

SI2 -,156 ,885 -,142 ,010 

SI3 -,315 -,142 ,747 -,105 

SI4 ,048 ,010 -,105 ,985 

Anti-image Correlation SI1 ,585a -,191 -,421 ,056 

SI2 -,191 ,716a -,174 ,011 

SI3 -,421 -,174 ,583a -,123 

SI4 ,056 ,011 -,123 ,391a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Religiosity (RG) 
 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,803 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 104,261 

df 28 

Sig. ,000 

 

Anti-image Matrices 
 RG1 RG2 RG3 RG4 RG5 RG6 RG7 RG8 

Anti-image Covariance RG1 ,617 -,185 -,046 -,105 -,035 ,083 -,039 -,016 

RG2 -,185 ,439 -,104 -,153 ,112 -,150 ,045 ,028 

RG3 -,046 -,104 ,398 ,129 -,167 -,083 -,017 -,148 

RG4 -,105 -,153 ,129 ,471 -,190 -,009 -,073 -,039 

RG5 -,035 ,112 -,167 -,190 ,477 -,078 -,040 ,065 

RG6 ,083 -,150 -,083 -,009 -,078 ,365 -,140 ,022 

RG7 -,039 ,045 -,017 -,073 -,040 -,140 ,352 -,190 

RG8 -,016 ,028 -,148 -,039 ,065 ,022 -,190 ,488 

Anti-image Correlation RG1 ,840a -,355 -,093 -,195 -,064 ,175 -,083 -,029 

RG2 -,355 ,752a -,248 -,337 ,244 -,375 ,115 ,061 

RG3 -,093 -,248 ,800a ,298 -,383 -,219 -,046 -,337 

RG4 -,195 -,337 ,298 ,777a -,402 -,022 -,179 -,081 

RG5 -,064 ,244 -,383 -,402 ,783a -,187 -,098 ,136 

RG6 ,175 -,375 -,219 -,022 -,187 ,835a -,390 ,052 

RG7 -,083 ,115 -,046 -,179 -,098 -,390 ,831a -,458 

RG8 -,029 ,061 -,337 -,081 ,136 ,052 -,458 ,803a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component 

Matrixa 

 

Component 

1 

CI1 ,910 

CI2 ,925 

CI3 ,886 

CI4 ,863 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

Anti-image Matrices 
 CI1 CI2 CI3 CI4 

Anti-image Covariance CI1 ,218 -,148 ,008 -,074 

CI2 -,148 ,193 -,096 -,002 

CI3 ,008 -,096 ,337 -,168 

CI4 -,074 -,002 -,168 ,393 

Anti-image Correlation CI1 ,747a -,719 ,030 -,253 

CI2 -,719 ,732a -,375 -,006 

CI3 ,030 -,375 ,817a -,462 

CI4 -,253 -,006 -,462 ,842a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Halal Cosmetics Preference (HCP) 

 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,754 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 73,927 

Df 6 

Sig. ,000 

 

 

Anti-image Matrices 
 HCP1 HCP2 HCP3 HCP4 

Anti-image Covariance HCP1 ,398 ,012 -,060 -,126 

HCP2 ,012 ,541 -,173 ,047 

HCP3 -,060 -,173 ,203 -,136 

HCP4 -,126 ,047 -,136 ,241 

Anti-image Correlation HCP1 ,860a ,026 -,213 -,406 

HCP2 ,026 ,753a -,522 ,130 

HCP3 -,213 -,522 ,706a -,615 

HCP4 -,406 ,130 -,615 ,732a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

 

 

 

 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 2 

RG1 ,616 ,554 

RG2 ,715 ,433 

RG3 ,780 -,275 

RG4 ,712 ,381 

RG5 ,723 -,085 

RG6 ,819 -,136 

RG7 ,818 -,291 

RG8 ,691 -,429 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

Component 

Matrixa 

 

Component 

1 

HCP1 ,853 

HCP2 ,733 

HCP3 ,942 

HCP4 ,910 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Uji Realibilitas Pre-Test 

Product Characteristics (PC) 

 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Social Influence (SI) 

 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Consumer Innovativeness (CI) 

 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Religiosity (RG) 

 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

,920 5 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

,466 4 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

,917 4 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

,865 8 
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Halal Cosmetics Preference (HCP) 

 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Lampiran 3 

Uji Validitas Full-Test 

Product Characteristics 

 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,875 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 564,982 

df 10 

Sig. ,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Influence 

 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,755 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 225,822 

df 6 

Sig. ,000 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

,871 4 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

PC1 ,855 

PC2 ,809 

PC3 ,901 

PC4 ,896 

PC5 ,903 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

Anti-image Matrices 
 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 

Anti-image Covariance PC1 ,381 -,172 -,069 -,010 -,061 

PC2 -,172 ,460 -,027 -,033 -,037 

PC3 -,069 -,027 ,272 -,111 -,076 

PC4 -,010 -,033 -,111 ,262 -,114 

PC5 -,061 -,037 -,076 -,114 ,267 

Anti-image Correlation PC1 ,883a -,410 -,214 -,033 -,190 

PC2 -,410 ,895a -,076 -,096 -,104 

PC3 -,214 -,076 ,876a -,416 -,281 

PC4 -,033 -,096 -,416 ,852a -,429 

PC5 -,190 -,104 -,281 -,429 ,874a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Consumer Innovativeness 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,818 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 399,987 

df 6 

Sig. ,000 
 

Anti-image Matrices 
 CI1 CI2 CI3 CI4 

Anti-image Covariance CI1 ,480 -,164 -,039 -,045 

CI2 -,164 ,336 -,092 -,077 

CI3 -,039 -,092 ,289 -,169 

CI4 -,045 -,077 -,169 ,299 

Anti-image Correlation CI1 ,867a -,410 -,104 -,120 

CI2 -,410 ,833a -,295 -,244 

CI3 -,104 -,295 ,789a -,573 

CI4 -,120 -,244 -,573 ,796a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

 

Religiosity (RG) 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,867 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 537,384 

df 28 

Sig. ,000 
 

Anti-image Matrices 
 SI1 SI2 SI3 SI4 

Anti-image Covariance SI1 ,492 -,238 -,164 -6,644E-5 

SI2 -,238 ,522 -,095 -,072 

SI3 -,164 -,095 ,472 -,242 

SI4 -6,644E-5 -,072 -,242 ,639 

Anti-image Correlation SI1 ,738a -,471 -,341 ,000 

SI2 -,471 ,771a -,192 -,125 

SI3 -,341 -,192 ,748a -,440 

SI4 ,000 -,125 -,440 ,767a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

SI1 ,828 

SI2 ,820 

SI3 ,857 

SI4 ,730 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

CI1 ,826 

CI2 ,900 

CI3 ,903 

CI4 ,899 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Anti-image Matrices 
 RG1 RG2 RG3 RG4 RG5 RG6 RG7 RG8 

Anti-image Covariance RG1 ,485 -,105 -,062 -,147 -,079 -,035 -,010 -,097 

RG2 -,105 ,689 ,023 -,225 ,070 -,144 -,061 ,082 

RG3 -,062 ,023 ,449 -,011 -,097 -,038 -,126 -,073 

RG4 -,147 -,225 -,011 ,631 -,079 ,022 ,004 ,007 

RG5 -,079 ,070 -,097 -,079 ,440 -,165 -,084 -,001 

RG6 -,035 -,144 -,038 ,022 -,165 ,554 -,006 -,072 

RG7 -,010 -,061 -,126 ,004 -,084 -,006 ,390 -,174 

RG8 -,097 ,082 -,073 ,007 -,001 -,072 -,174 ,444 

Anti-image Correlation RG1 ,901a -,182 -,132 -,266 -,171 -,068 -,023 -,209 

RG2 -,182 ,725a ,041 -,342 ,128 -,233 -,119 ,149 

RG3 -,132 ,041 ,908a -,021 -,218 -,076 -,300 -,164 

RG4 -,266 -,342 -,021 ,831a -,150 ,038 ,008 ,013 

RG5 -,171 ,128 -,218 -,150 ,877a -,333 -,202 -,002 

RG6 -,068 -,233 -,076 ,038 -,333 ,885a -,012 -,146 

RG7 -,023 -,119 -,300 ,008 -,202 -,012 ,860a -,418 

RG8 -,209 ,149 -,164 ,013 -,002 -,146 -,418 ,857a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 2 

RG1 ,787 ,166 

RG2 ,466 ,730 

RG3 ,793 -,271 

RG4 ,594 ,570 

RG5 ,804 -,143 

RG6 ,733 ,012 

RG7 ,811 -,266 

RG8 ,763 -,357 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 
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Halal Cosmetics Preference (HCP) 

 

 

 

Anti-image Matrices 
 HCP1 HCP2 HCP3 HCP4 

Anti-image Covariance HCP1 ,433 -,074 -,112 -,111 

HCP2 -,074 ,668 -,095 -,044 

HCP3 -,112 -,095 ,298 -,174 

HCP4 -,111 -,044 -,174 ,318 

Anti-image Correlation HCP1 ,860a -,137 -,311 -,298 

HCP2 -,137 ,917a -,213 -,096 

HCP3 -,311 -,213 ,760a -,565 

HCP4 -,298 -,096 -,565 ,771a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 
Uji Realibilitas Full-Test 

 

Product Characteristics (PC) 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 150 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 150 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Social Influence (SI) 

 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 150 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 150 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,810 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 330,615 

df 6 

Sig. ,000 

Component 

Matrixa 

 

Component 

1 

HCP1 ,862 

HCP2 ,729 

HCP3 ,910 

HCP4 ,897 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

,920 5 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

,824 4 
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Consumer Innovativeness (CI) 

 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 150 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 150 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Religiosity (RG) 

 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 150 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 150 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Halal Cosmetics Preference (HCP) 

 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 150 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 150 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

,902 4 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

,877 6 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

,865 4 
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Lampiran 4 

Uji Normalitas Data 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized 

Residual 
N 150 

Normal Parametersa,b Mean 0,0000000 

Std. 
Deviation 

0,71242291 

Most Extreme 
Differences 

Absolute 0,069 

Positive 0,026 

Negative -0,069 

Test Statistic 0,069 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,077c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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Lampiran 5 

Uji Autokorelasi 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,770a ,593 ,582 ,71221 1,980 

a. Predictors: (Constant), RG, SI, CI, PC 

b. Dependent Variable: HCP 

 

 

 

Lampiran 6 

Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
1 (Constant)     

PC 0,767 1,303 

SI 0,890 1,124 

CI 0,964 1,038 

RG 0,854 1,170 

a.  Dependent Variable: HCP 

 

Lampiran 7 

Uji Heteroskedastisitas 

    Coefficientsa 

Model Sig. 
1 (Constant) 0,001 

PC 0,138 
SI 0,366 
CI 0,801 
RG 0,987 

a. Dependent Variable: abs_res 
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Lampiran 8 

 

Uji Adjusted R2 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 ,695a 0,483 0,472 0,79975 

a. Predictors: (Constant), CI, SI, PC 

b. Dependent Variable: HCP 

 

Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 87,273 3 29,091 45,484 ,000b 

Residual 93,381 146 0,640     
Total 180,654 149       

a. Dependent Variable: HCP 
b. Predictors: (Constant), CI, SI, PC 

 

Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 1,699 0,439   3,871 0,000     

PC 0,664 0,067 0,621 9,850 0,000 0,889 1,125 
SI 0,117 0,066 0,112 1,784 0,076 0,898 1,114 
CI -0,109 0,044 -0,149 -2,457 0,015 0,965 1,036 

a. Dependent Variable: HCP 
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Lampiran 9 

MRA RG – PC – HCP 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 1,636 0,356   4,595 0,000 
PC 0,719 0,065 0,674 11,096 0,000 

a. Dependent Variable: HCP 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) -0,214 0,446   -
0,480 

0,632 

PC 0,581 0,063 0,545 9,259 0,000 
RG 0,442 0,074 0,351 5,969 0,000 

a. Dependent Variable: HCP 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 0,255 1,948   0,131 0,896 

PC 0,487 0,388 0,456 1,256 0,211 
RG 0,363 0,328 0,288 1,107 0,270 
RG.PC 0,016 0,064 0,127 0,247 0,805 

a. Dependent Variable: HCP 

 

Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

1 ,674a 0,454 0,450 0,81630 
a. Predictors: (Constant), PC 
b. Dependent Variable: HCP 

 

 

Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

1 ,749a 0,561 0,555 0,73486 
a. Predictors: (Constant), RG, PC 

b. Dependent Variable: HCP 
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Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

1 ,749a 0,561 0,552 0,73721 
a. Predictors: (Constant), RG.PC, RG, PC 

b. Dependent Variable: HCP 
 

RG –SI – HCP 

     Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 4,064 0,417   9,755 0,000 

SI 0,294 0,083 0,281 3,559 0,001 

a. Dependent Variable: HCP 

 

           Coefficientsa 

 

 

 

 

 

 

a. Dependent Variable: HCP 

Coefficientsa 

 

 

 

 

 

 

 

a. Dependent Variable: HCP 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 0,080 0,586   0,136 0,892 

SI 0,283 0,068 0,270 4,153 0,000 

RG 0,688 0,082 0,546 8,396 0,000 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) -0,730 2,428   -0,301 0,764 

SI 0,454 0,502 0,433 0,905 0,367 

RG 0,821 0,398 0,653 2,066 0,041 

RG.SI -0,028 0,082 -0,198 -0,344 0,731 
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Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

1 ,281a 0,079 0,073 1,06037 
a. Predictors: (Constant), SI 

b. Dependent Variable: HCP 

 

Model Summaryb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RG – CI – HCP 

      Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 6,020 0,204   29,569 0,000 

CI -0,162 0,059 -0,221 -2,753 0,007 

a. Dependent Variable: HCP 

     

  

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

1 ,614a 0,377 0,369 0,87473 
a. Predictors: (Constant), RG, SI 

b. Dependent Variable: HCP 
 

Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

1 ,615a 0,378 0,365 0,87737 
a. Predictors: (Constant), RG.SI, RG, SI 

b. Dependent Variable: HCP 
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 Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 1,946 0,543   3,585 0,000 

CI -0,124 0,050 -0,169 -2,502 0,013 

RG 0,674 0,085 0,535 7,911 0,000 

a. Dependent Variable: HCP 

     Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 1,588 1,265   1,255 0,211 

CI -0,012 0,363 -0,016 -0,032 0,974 

RG 0,733 0,208 0,583 3,520 0,001 

RG.CI -0,019 0,060 -0,158 -0,313 0,755 

a. Dependent Variable: HCP 

 

Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

1 ,221a 0,049 0,042 1,07758 

a. Predictors: (Constant), CI 

b. Dependent Variable: HCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

1 ,577a 0,333 0,324 0,90554 

a. Predictors: (Constant), RG, CI 

b. Dependent Variable: HCP 
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Lampiran 10 

Uji Regresi Analisis Tambahan 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,770a ,593 ,582 ,71221 

a. Predictors: (Constant), RG, SI, CI, PC 

 

 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 107,104 4 26,776 52,788 ,000b 

Residual 73,550 145 ,507   

Total 180,654 149    

a. Dependent Variable: HCP 

b. Predictors: (Constant), RG, SI, CI, PC 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,344 ,509  -,675 ,501 

PC ,514 ,065 ,481 7,960 ,000 

SI ,152 ,059 ,145 2,581 ,011 

CI -,099 ,040 -,136 -2,515 ,013 

RG ,451 ,072 ,358 6,253 ,000 

a. Dependent Variable: HCP 

 

 

Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

1 ,577a 0,333 0,320 0,90833 

a. Predictors: (Constant), RG.CI, RG, CI 

b. Dependent Variable: HCP 
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