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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. Halal 

cosmetics and personal care products is one of the product line that is currently growing 

rapidly in the market. This study purpose 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. The present 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 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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PENDAHULUAN 

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). 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal yang ditujukan untuk menjawab 

kekeurangan 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. 

(Salman & Siddiqui, 2011). Penelitian terdahulu menyarankan agar penelitian selanjutnya 

dalam konteks penelitian produk halal dapat dilakukan pada lintas negara yang memiliki 

karakterisitik mayoritas masyarakat muslim seperti Brunei, Indonesia, dan Malaysia dengan 

melibatkan pengaruh religiusitas dalam sikap konsumen dan pengaruh sosial terhadap produk 

halal (Lada, Harvey Tanakinjal, & Amin, 2009) 

Kosmetik dan produk perawatan pribadi Halal merupakan salah satu lini produk halal 

baru yang sedang berkembang pesat di pasar (Mohezar, Zailani, & Zainuddin, 2016). 

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).  

Perkembangan industri Halal yang sangat pesat telah menciptakan peluang dan 

membangun kekuatan ekonomi baru khususnya di negara-negara islam termasuk Indonesia. 

Dengan berlatar belakang sebagai salah satu negara berpenduduk muslim terbesar dunia, yang 

memiliki 207,000,105 penduduk atau sebesar (88%) merupakan muslim (Statistik, 2010) dan 

didukung oleh Muslim GDP mencapai angka USD 707,075 billion dan GDP/capita USD 3,725 

(Hunter, 2012) tentu mendorong peluang yang amat besar bagi perkembangan produk halal di 

Indonesia. Selaras dengan hal tersebut perkembangan industri kosmetik di Indonesia 

cenderung 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. 
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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. Secara spesifik pengamatan akan dilakukan pada brand 

kosmetik halal di Indonesia, yaitu wardah cosmetics sebagai pelopor kosmetik halal yang dapat 

merepresentasikan preferensi konsumen dengan melibatkan komparasi terhadap produk 

kosmetik konvensional. Penelitian akan  berfokus pada Halal Cosmetics Preference dengan 

melibatkan beberapa variabel yang akan di uji dimana terdiri dari : Product Characacteristics, 

Social Influence, dan Consumer Innovativeness. Serta mempertimbangkan variabel moderasi 

Religiosity sebagai faktor pembentukan Halal Cosmetics Preference. 

 

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? 

 

MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN 

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk menguji, 

menganalisis, dan memberikan implikasi managerial terkait pengaruh Product Characteristics 

terhadap Halal Cosmetics Preference, Pengaruh Social Influence terhadap Halal Cosmetics 

Preference, Pengaruh Consumer Innovativeness terhadap Halal Cosmetics Preference. 

Kemudian yang kedua untuk menguji, menganalisis, dan memberikan implikasi managerial 

terkait Religiosity yang memoderasi pembentukan Halal Cosmetics Preference. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

 

ISLAMIC MARKETING 

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 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). Prinsip pemasaran Islam menggabungkan antara 

maksimalisasi-nilai dengan prinsip 'keadilan' untuk kesejahteraan yang lebih luas bagi 

masyarakat. (Hassan et al., 2008). 

 

KARAKTERISTIK PRODUK 

(Kotler & Amstrong, 2013) menyebutkan bahwa karakteristik produk mewakili kualitas 

produk untuk memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Kepuasan 

konsumen tentu timbul dikarenakan adanya benefit atau manfaat yang ditawarkan dari suatu 

produk. Lebih lanjut pengetahuan akan karakteristik produk dapat digunakan untuk 

memprediksi strategi pemasaran yang tepat bagi produk, 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).  

 

PENGARUH SOSIAL 

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). 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 (Solomon, 

2013). 
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DIFUSI INOVASI 

Difusi Inovasi dijelaskan sebagai sebuah proses dimana  inovasi dikomunikasikan melalui cara 

tertentu dari waktu ke waktu di antara anggota sebuah sistem sosial (Hornor, 2007). 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). Teori difusi inovasi menggambarkan bahwa saja terdapat lima kategori 

adopter : Innovators, Early Adopters, Early Majority, Late Majority, Leggards. 

 

KONSUMEN INOVATIF 

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 (Roehrich, 2004). Para Inovator memiliki kecenderungan dan 

berusaha keras untuk mencoba ide dan gagasan baru dengan resiko tertentu (Kotler & 

Amstrong, 2013). 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).  

 

RELIGIUSITAS 

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 

mengeksplorasi perannya dilingkungan konsumen (Mukhtar & Mohsin Butt, 2012). Tingkat 

religiusitas pada diri seseorang dirasa penting karena mampu mempengaruhi perilaku individu. 

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 (Ibrahim & Ismail, 2015). 

 

PREFERENSI KONSUMEN 

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 
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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). 

Pengaruh Product Characteristics terhadap Halal Cosmetics Preference 

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, kualitas produk dapat dilihat dari komposisi produk yang tertera pada kemasan 

(Lutfie, 2015). Karakteristik produk halal hadir dengan nilai-nilai yang dijadikan dasar sebagai 

ciri dan identitas produk, yaitu Purity, Safety, Righteousness (Ahmad, 2015). Karakteristik 

produk kosmetik halal yang erat dicirikan sebagai simbol kebersihan, keamanan, dan 

berkualitas tinggi cenderung menarik konsumen untuk menggunakan produk dari kosmetik 

halal (Mohezar et al., 2016). 

H1:  Product characteristics berpengaruh positif terhadap Halal Cosmetics Preference 

Pengaruh Social Influence terhadap Halal Cosmetics Preference 

Pengaruh sosial berkaitan dengan espektasi dari lingkungan terutama berasal dari keluarga, 

teman, dan orang-orang terdekat. Espektasi tersebut menyangkut pendapat dan penilaian 

orang-orang disekitar konsumen terhadap apa yang mereka lakukan, apakah sudah mengikuti 

norma yang telah terbentuk didalam lingkungannya (Johan & Puitt, 2014). 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). 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 (Mohezar et al., 2016). 

H2 :  Social Influence berpengaruh positif terhadap Halal Cosmetics Preference 

Pengaruh Consumer Innovativeness terhadap Halal Cosmetics Preference 

Konsumen inovatif  memiliki karakteristik yang sama dengan inovator atau dicirikan sebagai 

pelopor didalam pengadopsian produk baru, tingginya kecenderungan konsumen inovatif 

muncul pada produk-produk yang bersifat ekspresif seperti pakaian dan kosmetik (Solomon, 

2013).  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, serta memiliki atensi yang tinggi untuk belajar di 

dalam menggunakannya (Hirunyawipada & Paswan, 2006). Individu yang berani dan lebih 

inovatif akan lebih bersedia menginvestasikan waktu, uang, dan mengambil risiko untuk 

mencoba produk yang berbeda. Semakin tingginya tingkat inovasi didalam diri seorang muslim 

maka konsumen tersebut akan bereaksi secara proaktif terhadap inovasi produk baru, salah 

satunya dengan mencoba produk kosmetik halal. konsumen yang inovatif cenderung akan 

sedikit menemukan kesulitan  dan lebih terbuka terhadap pengalaman baru dimana konsumen 
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berani mengubah rutinitas sehari-harinya dan beradaptasi dari penggunaan produk 

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

H3 : Consumer innovativeness berpengaruh positif terhadap Halal Cosmetics Preference 

Pengaruh Religiosity yang Memoderasi Hubungan antara Product Characteristics, Social 

Influence, Consumer Innovativeness dengan Halal Cosmetics Preference 

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). Religiusitas diyakini mempengaruhi 

preferensi seseorang, karena agama mengatur hal-hal yang dilarang dan tidak dilarang sehingga 

berpengaruh terhadap keputusan konsumsi konsumen (Yener, 2015; Ansari, 2014). Konsumen 

religius cenderung memiliki pengetahuan kategori produk yang lebih tinggi sehingga dapat 

mengavaluasi merek serta karakteristik produk secara objektif selain itu 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. 

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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Gabar 1. Model Penelitian 

Sumber : penelitian terdahulu (Mohezar et al., 2016) 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

DESAIN PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian descriptive, yang mana penelitian deksriptif didefinisikan 

sebagai jenis penelitian konklusif yang mempunyai tujuan utama untuk mendeskripsikan 

sesuatu terkait dengan karakteristik atau fungsi pasar (Malhotra, 2004). Pendekatan akan 

menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan pengumpulan data sampel hanya akan diambil 

satu kali dalam satu periode (Cross-sectional design). Penhimpunan data dilakukan dengan 

metode survey yaitu menyebarkan kuesioner kepada konsumen pengguna wardah cosmetics. 

Hasil dari data kuesioner kemudian akan diolah dan dianalisis menggunakan Statistical 

Package for Social Science (SPSS 24). 

 

 

Product 

Characteristics 

Social Influence 

Religiosity 

Halal Cosmetics 

Preference 

Consumer 

Innovativeness 
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OBJEK PENELITIAN 

Dalam penlitian ini objek yang hendak diteliti adalah produk dari wardah cosmetics, untuk itu 

sasaran responden yang dituju dari penilitian ini merupakan konsumen yang saat ini pengguna 

produk dari wardah cosmetics. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2017 dengan cakupan target 

responden Jabodetabek sebagai populasi yang akan diamati. Proses penyebaran dan 

penghimpunan data pada penelitian ini dilakukan berupa penyebaran kuisioner secara online 

maupun hardcopy, 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. 

 

METODE PENGHIMPUNAN DATA 

Data yang dihimpun pada penelitian berdasarkan dua jenis dan sumber data, yang terdiri dari : 

Data Primer, 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 dengan skala likert yang akan dipakai pada 

penelitian terdiri dari 7 tiitik point berdasarkan saran yang disampaikan oleh (Cooper & 

Schindler, 2011). Data Sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini dihimpun dari 

beberapa sumber informasi meliputi : buku, jurnal, laporan statistik badan resmi, media 

internet, dan publikasi imiah. 

 

POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi ditentukan di dalam penilitian kali ini adalah konsumen Jabodetabek yang saat ini 

menggunakan produk dari wardah cosmetics. ukuran pengambilan sampel menurut (Hair, 

Black, Babin, & Anderson, 2010) disarankan jumlah sampel yang tidak diketahui jumlah 

populasi pastinya setidaknya minimal berjumlah 5 sampai 10 dari jumlah indikator pada setiap 

variabel. Jumlah sampel penelitian ditetapkan, dengan perhitungan sebagai berikut : 

Jumlah Sampel = Indikator Variabel x 6 

=  25 x 6 

        = 150 Sampel 

Metode pengambilan sampel 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). 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 (Malhotra, 2004). 
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METODE ANALISIS DATA 

Analisis data 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 SPSS 24, pengujian pada data meliputi uji reabilitas dan validitas, uji asumsi 

klasik, Multiple Regression Analysis dan Moderating Regression Analysis. 

Tabel 1 

Alat Ukur 

 

Variable & Definition Measurement Skala 

Pengukuran 

Product Characteristics,  

merupakan atribut produk 

yang mewakili kualitas dari 

produk untuk memberikan 

kepuasan dan memenuhi 

kebutuhan konsumen (Kotler 

& Amstrong, 2013) 

PC1. Produk wardah cosmetics terbuat dari 

bahan-bahan alami  

Likert Scale 1-7 

PC2. Produk wardah cosmetics tidak 

mengandung bahan-bahan berbahaya 

PC3. Produk wardah cosmetics menjaga kulit 

saya tetap sehat 

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) 

SI1. Orang – orang disekitar saya 

menggunakan wardah sebagai kosmetik 

mereka 

Likert Scale 1-7 

SI2. Menggunakan wardah cosmetics, adalah 

hal yang lazim di lingkungan sekitar saya 

SI3. Orang-orang terdekat menyarankan saya 

untuk menggunakan wardah cosmetics 

SI4. Saya sangat mempertimbangkan saran 

orang di sekeliling saya untuk memilih wardah 

cosmetics 

Consumer Innovativeness, 

kecenderungan konsumen 

untuk membeli produk baru 

dengan intesitas waktu yang 

lebih sering dan lebih cepat 

dibandingkan orang lain 

(Roehrich, 2004) 

CI1. Saya sering manghabiskan waktu untuk 

mencari berbagai produk kosmetik baru  

Likert Scale 1-7 

CI2. Saya tidak ragu untuk mencoba produk 

kosmetik baru 

CI3. Diantara teman-teman saya, biasanya 

saya menjadi orang pertama yang mencoba 

produk kosmetik baru 

CI4. Saya suka bereksperimen dengan produk-

produk kosmetik baru 
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Variable & Definition Adopted Measurement Skala 

Pengukuran 

Religiosity, yaitu mengacu 

pada tingkat dimana 

seseorang mempercayai 

suatu nilai dan tujuan dari 

keagamaan tertentu serta 

mempraktikkannya didalam 

kehidupan mereka 

(Razzaque & Chaudhry, 

2012) 

RG1. Saya rutin melaksanakan sholat lima 

waktu setiap hari 

Likert Scale 1-7 

RG2. Saya selalu melaksanakan ibadah 

puasa di bulan ramadhan 

RG3. Saya secara teratur membaca Alquran 

RG4. Saya membayar zakat setiap tahun  

RG5. Saya mencoba mengaplikasikan 

ajaran islam disegala aspek kehidupan saya 

RG6. Saya selalu berusaha untuk 

mengindari hal-hal yang dilarang oleh 

agama 

RG7. Saya sering membaca buku dan 

majalah tentang islam 

 RG8. Saya merasa senang ketika 

menghabiskan waktu  bersama komunitas 

muslim 

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) 

HCP1. Saya Lebih memilih untuk 

menggunakan wardah cosmetics sebagai 

produk kosmetik halal 

Likert Scale 1-7 

 HCP2. Saya tidak akan membeli atau 

menggunakan produk kosmetik yang 

diragukan kehalalannya 

HCP3. Saya lebih memilih untuk 

menggunakan produk wardah cosmetics 

sebagai kosmetik halal meskipun harganya 

lebih mahal 

HCP4. Saya lebih memilih menggunakan 

wardah cosmetics sebagai kosmetik halal, 

meskipun mendapatkan penawaran promosi 

dari kosmetik konvensional 
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

PROFIL RESPONDEN 

 Responden penelitian berjumlah 150 orang yang keseluruhannya adalah wanita. 

Sebesar 24% responden berusia 21 – 25 tahun, 50% responden berdomisili di wilayah DKI 

Jakarta. Pendidikan terakhir didominasi oleh Sarjana sebesar 47%, kemudian 69% responden 

merupakan Karyawan/Pegawai. Presentase penghasilan tertingi IDR > 6,100,000 sebesar 29% 

dan mayoritas  atau 79% responden melakukan pembelian produk wardah cosmetics 1 – 2 kali 

didalam 3 bulan terakhir. Selain itu sebanyak 73% responden 109 orang menyatakan juga 

menggunakan kosmetik lain selain produk dari wardah cosmetics, preferensi brand cosmetis 

lain didominasi oleh brand cosmetics luar dengan presentase tertinggi Maybelline sebesar 20%. 

HASIL ANALISIS DATA 

Hasil Uji Validitas dan Realibilitas dengan kriteria ideal yang ditetapkan adalah (KMO MSA 

> 0,5;  Factor Loading > 0,7; Cronbach's Alpha > 0,7) (Ghozali, 2016). Setelah dilakukan 

pengujian diketahui bahwa saja terdapat dua indikator yang tidak memenuhi standard Factor 

Loading yang sudah ditetapkan diantaranya indikator RG2 dan RG4 pada konstruk religiosity, 

mempertimbangkan hasil pengujian tersebut maka kedua indikator yang dinyatakan tidak 

valid, tidak dikut sertakan pada  pada pengujian regresi. 

Variabel KMO 

MSA 

Indikator Muatan 

Faktor 

Kesimpulan Cronbach α Kesimpulan 

Product 

Characteristics 

(PC) 

0,875 PC1 0,855 Valid 0,920 Reliabel 

PC2 0,809 Valid 

PC3 0,901 Valid 

PC4 0,896 Valid 

PC5 0,903 Valid 

Social Influence 

(SI) 

0,755 SI1 0,828 Valid 0,824 Reliabel 

SI2 0,820 Valid 

SI3 0,857 Valid 

SI4 0,730 Valid 

Consumer 

Innovativeness (CI) 

0,818 CI1 0,826 Valid 0,902 Reliabel 

CI2 0,900 Valid 

CI3 0,903 Valid 

CI4 0,899 Valid 

Religiosity (RG) 0,867 RG1 0,787 Valid 0,877 Reliabel 

RG3 0,793 Valid 

RG5 0,804 Valid 

RG6 0,733 Valid 

RG7 0,811 Valid 

RG8 0,763 Valid 

Halal Cosmetics 

Preference (HCP) 

0,810 HCP1 0,862 Valid 0,865 Reliabel 

HCP2 0,729 Valid 

HCP3 0,910 Valid 

HCP4 0,897 Valid 
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Sementara hasil Uji Asumsi Klasik menunjukan bahwa pada model regresi yang diajukan tidak 

terdapat penyimpangn, diantaranya : Uji Normalitas data menggunakan uji statistik 

Kolmogorof-Smirnov menunjukan nilai unstandardized residual yang didapatkan sebesar 

Asymp. Sig. 0,077 sehingga  nilai signifikansi statistik 0,077 > 0,05 dan data dapat dinyatakan 

terdistribusi secara normal. kemudian hasil uji autokorelasi mendapatkan  1,7881 < 1,980 < 4 

– 1,7881 (7,1524) yang artinya nilai du < d < 4 – du, untuk itu Ho dapat diterima dan 

disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi. . Sementara hasil uji 

multikolinearitas menunjukan nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF ≤ 10 pada seluruh variabel 

independen, untuk itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas atau 

korelasi antara variabel independen. 

 

UJI REGRESI DAN ANALISIS HIPOTESIS 

Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

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 

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. 

Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji Statistik 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 ,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 

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 dapat dinyatakan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel independen Product 
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Characteristics, Social Influence, Consumer Innovativeness terhadap variabel dependen Halal 

Cosmetics Preference. 

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

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 

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. 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. 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 

Uji Interaksi Moderasi 

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 

Dari hasil pengujian tersebut dapat diidentifikasi bahwa interaksi RG*PC terhadap HCP tidak 

menunjukan angka yang signifikan (0,805 > 0,05) sehingga dapat dinyatakan bahwa Ha4a 
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ditolak dan Ho4a dterima, dibuktikan bahwa Religiosity tidak memoderasi pengaruh signifikan 

terhadap hubungan Product Characteristics dengan preferensi konsumen Kosmetik Wardah di 

Jabodetabek. 

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 

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. 

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 

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. 

Uji Analisis Hipotesis Tambahan 

Penelitian ini tidak berhasil membuktikan interaksi moderasi pada variabel  religiosity yang 

dapat memoderasi pengaruh positif untuk memperkuat hubungan antara variabel-variabel 

independen terhadap variabel dependen. Untuk itu peneliti mencoba melakukan pengujian 
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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 

Product Characateristics signifikan (0,000 < 0,05), hasilnya konsisten dengan pengujian 

diawal dimana Product Characateristics berpengaruh positif terhadap preferensi konsumen 

kosmetik wardah di Jabodetabek. 

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 Social Influence berpengaruh positif terhadap preferensi konsumen kosmetik 

wardah di Jabodetabek. 

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. 

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. 

 

PEMBAHASAN HASIL UJI HIPOTESIS 

 

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. Product Characteristics memiliki peran yang 

amat penting didalam menentukan preferensi konsumen wardah. 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.  
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Social Influence berpengaruh positif terhadap Halal Cosmetics Preference pada produk 

Wardah Cosmetics. Konsumen wardah 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. 

Consumer Innovativeness berpengaruh negatif terhadap Halal Cosmetics Preference. Semakin 

tingginya tingkat Innovativeness pada diri seorang konsumen maka konsumen tidak akan prefer 

untuk memilih produk Wardah Cosmetics. (Roehrich, 2004) menyampaikan 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 mayoritas konsumen wardah 

memiliki tingkat Innovativeness yang cenderung rendah, konsumen tersebut cenderung tidak 

memiliki atensi yang kuat untuk mencoba-coba menggunakan produk kosmetik baru. 

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. Pasalnya 

ditemukan didalam hasil pengujian bahwa Religiosity memiliki pengaruh signifikan sebagai 

prediktor atau independen variabel dan bukan sebagai moderator. 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. 

 

Tabel 2 

Kesimpulan Uji Regressi 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 

 

 

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 
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IMPLIKASI MANAGERIAL 

Berdasarkan hasil penelitian kali ini yang berkaitan dengan Halal Cosmetics 

Preference, peneliti mencoba memberikan analisis tambahan sebagai implikasi managerial 

yang dapat dimanfaatkan oleh PT Paragon Technology & Innovation (PTI) selaku induk 

perusahaan wardah, sebagai berikut : 

Product Characteristics merupakan faktor yang terbukti berpengaruh positif signifikan 

didalam penelitian kali ini. 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 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. 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.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. 
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Consumer Innovativeness, telah ditemukan bahwa mayoritas konsumen wardah cenderung 

memiliki tingkat Innovativeness yang rendah. 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 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. 
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PENUTUP 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik 

kesimpulan sebagaimana berikut ini : Product Characteristics berpengaruh positif terhadap 

preferensi konsumen Kosmetik Wardah di Jabodetabek, Social Influence berpengaruh positif 

terhadap preferensi konsumen Kosmetik Wardah di Jabodetabek, Consumer Innovativeness 

berpengaruh negatif terhadap preferensi konsumen Kosmetik Wardah di Jabodetabek. 

Sementara Religiosity tidak memoderasi pengaruh positif terhadap hubungan Product 

Characteristics dengan preferensi konsumen Kosmetik Wardah di Jabodetabek, Religiosity 

tidak memoderasi pengaruh positif terhadap hubungan Social Influence dengan preferensi 

konsumen Kosmetik Wardah di Jabodetabek, Religiosity tidak memoderasi pengaruh positif 

terhadap hubungan Consumer Innovativeness dengan preferensi konsumen Kosmetik Wardah 

di Jabodetabek. 

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 : 

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. 

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. 

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.  

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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 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. 

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 : 

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. 

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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