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PERAN BRAND AWARENESS DAN HALAL AWARENESS 

TERHADAP PURCHASE INTENTION PADA PRODUK 

KOSMETIK HALAL MEREK WARDAH 

ABSTRACT 

There are many cosmetic brands that  sell in the market, sometimes make consumer 
confused to choose an option. Indonesia is one of country with the biggest Muslims in the 
world. The purpose of this study is to know about  what  factors that can be affect the 
purchase intention a halal cosmetic product which called Wardah.  

This research is categorized as survey research with descriptive analysis method by 
taking sample and using questionnaire as the main data. The sample in this research are the 
womans who likes to use cosmetic in Indonesia. The respondents are chosen by using 
nonprobability sampling and convenience sampling techniques. The results of analysis using 
Structural Equation Modeling (SEM) and its result would be summarized as below:1). Brand 
Awareness has not influence toward purchase intention with halal cosmetic product in 
Indonesia. 2). Brand Awareness has positive and significant influence toward brand image 
with halal cosmetic product in Indonesia. 3). Brand Awareness has positive and significant 
influence toward perceived quality with halal cosmetic product in Indonesia. 4). Brand Image  
has not influence toward perceived quality with halal cosmetic product in Indonesia. 5). 
Brand Image  has not influence toward purchase intention with halal cosmetic product in 
Indonesia. 6). Perceived Quality has positive and significant influence toward purchase 
intention with halal cosmetic product in Indonesia. 7). Halal Awareness has positive and 
significant influence toward purchase intention with halal cosmetic product in Indonesia. 

 

Keywords: Brand Awareness, Brand Image, Perceived Quality, Halal Awareness, Purchase 

Intention 
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BAB I  

 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di zaman modern seperti saat ini, kosmetik menjadi produk kebutuhan sehari-

hari yang penting bagi kaum perempuan. Kebanyakan kaum perempuan merasa tidak 

lengkap jika keluar rumah tanpa menggunakan kosmetik di wajah dan tubuhnya. 

Menurut Fabricant & Gould (1993) dalam Ferrinadewi (2005), kosmetik merupakan 

produk yang unik karena produk ini memiliki kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar kecantikan perempuan dan juga identitas dirinya secara sosial 

dimasyarakat. Penampilan yang ditunjang dengan kosmetik dianggap hal penting dan 

wajar karena perubahan lingkungan sekitar, seperti adanya dukungan sosial, 

perubahan gaya hidup, tingkat popularitas, dan jenjang karir yang dipengaruhi oleh 

daya tarik fisik seseorang.  

Selain perubahan lingkungan sekitar, sudut pandang masyarakat pada produk 

kosmetik saat ini juga berubah. Jika pada mulanya kosmetik hanya digunakan oleh 

perempuan dewasa, seiring dengan perkembangan waktu remaja perempuan dan kaum 

laki-laki pun sekarang sudah mulai menggunakan produk kosmetik di wajah dan 

tubuh mereka untuk menunjang penampilannya.  

Perubahan lingkungan sekitar dan sudut pandang masyarakat terhadap 

penampilan, membuat minat membeli masyarakat terhadap kosmetik bertambah. 

Menurut Engel et al. (1995) dalam Chi (2009), minat pembelian dapat dibagi menjadi 

membeli tidak direncanakan, membeli sebagian direncanakan, dan membeli 
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sepenuhnya direncanakan. Didukung dengan pendapat Kotler (2003) dalam Chi 

(2009), setiap pribadi dan situasi tidak terduga akan mempengaruhi minat pembelian. 

Meningkatnya minat membeli masyarakat terhadap kosmetik berdampak pada 

semakin banyak produsen yang berlomba-lomba untuk memproduksi kosmetik di 

Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian tahun 2012 

(www.kemenperin.go.id yang diakses pada 27 Januari pukul 10:15), terdapat 

peningkatan penjualan kosmetik pada tahun 2012, peningkatan sebesar 14 % menjadi 

Rp 9,76 triliun dari sebelumnya Rp 8,5 triliun. Nuning S. Barwa, Ketua Umum 

PERKOSMI (Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia), 2012 dalam Kemenperin 

(2013) mengatakan, pertumbuhan volume penjualan kosmetik ditopang oleh 

peningkatan permintaan, khususnya dari konsumen kelas menangah, pertumbuhan 

penjualan kosmetik juga didorong oleh tren kenaikan penggunaan kosmetik oleh 

kaum laki-laki. 

Meningkatnya penjualan kosmetik yang dipengaruhi oleh minat membeli 

masyarakat terhadap kosmetik di Indonesia memberikan dampak kepada peningkatan 

merek-merek kosmetik yang beredar dipasar. Merek-merek kosmetik yang beredar 

dipasaran Indonesia berasal dari dalam maupun luar negeri. Banyaknya merek yang 

beredar terkadang membuat calon ataupun pengguna kosmetik pemula menjadi 

bingung untuk memilih produk kosmetik mana yang akan dipakai. Biasanya mereka 

(calon ataupun pengguna kosmetik pemula), memilih merek yang banyak beredar atau 

tidak terkenal namun dengan harga yang murah sesuai dengan anggaran mereka. 

Namun, kebanyakan konsumen saat ini mempunyai kesadaran pada merek dari 

kosmetik yang akan dipakai dalam harga berapa pun.  

Menurut Keller (2013), kesadaran merek (brand awareness) terkait dengan 

kekuatan merek dalam memori, seperti yang tercermin oleh kemampuan konsumen 
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untuk mengidentifikasi berbagai elemen (nama, logo, simbol, karakter, kemasan, dan 

slogan) dalam situasi yang berbeda. Merek (brand) dari kosmetik menjadi nilai 

tambah dan acuan dalam minat membeli masyarakat terhadap kosmetik di Indonesia. 

Didukung dengan pendapat Keller et al. (1993) dalam Chi (2009), kesadaran merek 

memainkan peran penting pada minat pembelian, karena konsumen cenderung 

membeli produk yang akrab dan dikenal.  

Banyaknya ragam produk kosmetik yang ditawarkan oleh pasar, baik dari 

jenis, warna, fungsi, dan zat yang terkandung dalam kosmetik, seringkali 

membingungkan konsumen dalam proses pembelian. Produsen kosmetik biasanya 

menciptakan keunggulan-keunggulan, janji, serta figure kecantikan yang biasanya 

diwakilkan oleh selebriti, untuk menciptakan citra dari merek kosmetik tersebut. Citra 

merek tersebut memberikan dampak pada minat beli kosmetik di masyarakat.  

Menurut Roy & Banerjee (2007) dalam Severi & Ling (2013), citra merek 

didefinisikan sebagai pikiran dan perasaan konsumen tentang suatu merek. Didukung 

dengan pendapat Hsieh & Li (2008) dalam Severi & Ling (2013), citra merek yang 

kuat menciptakan sebuah merek yang unggul dipersaingan. Karena itu, semakin 

banyak keunggulan yang diciptakan perusahaan dan banyaknya pengguna yang 

memakai kosmetik merek tertentu membuat citra dari merek kosmetik tersebut terlihat 

baik. 

Kosmetik merupakan produk yang berkontak langsung dengan kulit wajah 

penggunanya. Sebelum menggunakan kosmetik pengguna perlu pengetahuan dasar 

mengenai produk kosmetik yang akan digunakan apakah produk yang akan digunakan 

cocok dengan jenis ataupun warna kulitnya. Selain pengetahuan dasar mengenai 

kosmetik apa yang sebaiknya digunakan, pengguna cenderung memperhatikan 

Peran Brand ..., Gadis Yudisianti Agityanugraheni, Ma.-IBS, 2015



4 
 

kualitas dari kosmetik tersebut. Kualitas suatu merek kosmetik biasanya diditerima 

masyarakat sebelum menggunakan kosmetik.  

Menurut Keller (2013), penerimaan kualitas adalah persepsi konsumen 

terhadap kualitas secara keseluruhan atau keunggulan suatu produk / jasa 

dibandingkan dengan alternatif produk lain, dan sehubungan dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Persepsi didapat dari keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh 

produsen kosmetik. Persepsi kualitas kosmetik tersebut dapat mempengaruhi citra 

merek kosmetik dimata konsumen, yang berdampak pada minat beli kosmetik itu 

sendiri. 

Selain kesadaran merek, citra merek, dan penerimaan kualitas, yang 

mempengaruhi minat beli masyarakat terhadap produk kosmetik baru-baru ini adalah 

kandungan zat dasar kosmetik. Kandungan zat dasar dari kosmetik diperhatikan 

karena makin banyaknya merek kosmetik dari dalam dan luar negeri yang beredar di 

Indonesia namun tidak mempunyai kejelasan dalam izin dan kandungan zat dasarnya. 

Hal tersebut mempengaruhi minat beli masyarakat sebelum menggunakan kosmetik. 

Banyak sekali produsen kosmetik yang menggunakan bahan dasar kimia mulai dari 

yang wajar sampai dengan yang berbahaya didalam kosmetik yang diproduksinya. 

Selain itu juga, untuk mengurangi biaya produksinya kadang produsen juga memakai 

lemak hewan (gelatin) seperti babi yang dicampur ke dalam kosmetik. Kandungan 

bahan dasar kimia, zat kimia berbahaya ataupun lemak hewan tidak berpengaruh pada 

terkenal atau tidak terkenalnya merek tersebut, dan juga pada mahal atau murah yang 

harus dibayarkan konsumen untuk kosmetik tersebut. 

Didalam agama Islam, penggunaan kosmetik untuk perempuan ada yang 

mengatakan dibolehkan dan ada juga yang melarangnya. Sudut pandang tersebut 

dituangkan dalam surat Al-A’raaf ayat 31 “Kenakanlah perhiasanmu setiap kali 
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menghadiri masjid” maksud dari surat tersebut adalah manusia dilahirkan dalam 

keadaan menyukai yang indah-indah dan senang dengan yang bagus-bagus. Islam 

mengakui itu, setiap muslim dituntut untuk tampil indah menawan. Apalagi ketika 

ingin berangkat shalat, khususnya kaum lelaki. Namun, karena pembuatan dan 

kandungan zat yang ada didalam kosmetik mempunyai efek samping yang berbahaya 

bagi tubuh, ada yang mengatakan bahwa kosmetik tidak boleh. Penjelasan diatas 

diperkuat oleh surat Al-Mu’minum  ayat 51 Allah SWT berfirman, “Wahai umat 

manusia, sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali 

yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman 

segala apa yang Dia perintahkan kepada para rasul.” Berdasarkan keterkaitan antara 

dalil Al-Quran yang telah dijelaskan, sudah sepantasnya jika masyarakat muslim 

mengkaitkan aktivitas sehari-hari dengan syari’at yang ada di dalam Islam. Hal 

tersebut bertujuan agar adanya keseimbangan antara manusia dengan manusia dan 

juga manusia dengan penciptanya. 

Menurut Che Man dan Mustafa (2010) dalam Farlina et al. (2015), Halal pada 

dasarnya adalah sesuatu yang diperbolehkan berdasarkan syariah dalam aspek agama, 

iman dan spiritual sementara thoyyib adalah baik atau sehat dalam hal kualitas, 

keamanan, higienis, bersih, bergizi, dan keaslian dalam aspek ilmiah. Menurut Hasim 

dan Mat Hashim (2013) dalam Farlina et al. (2015), Halal dalam kosmetik dan produk 

perawatan pribadi mencakup pada bahan baku, masalah keamanan, dan proses 

produksi. Didukung oleh Hussin et al. (2013) dalam Farlina et al. (2015), terdapat 

aspek-aspek lain yang sepatutnya memenuhi persyaratan syariah yaitu, proses 

manufaktur, penyimpanan, pengemasan, dan pengiriman. Karena itu pada saat ini 

kesadaran produk Halal juga mempengaruhi minat beli masyarakat terhadap semua 

produk termasuk kosmetik. 
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Berkembangnya industri produk Halal berdampak pada perubahan sudut 

pandang Halal itu sendiri. Jika pada mulanya konotasi Halal hanya terdapat pada 

produk makanan atau minuman, saat ini Halal meluas pada kosmetik dan produk 

perawatan pribadi, hingga akhirnya menjadi panduan gaya hidup (life style) 

masyarakat dunia. Perubahan tersebut memberi dampak pada meningkatnya 

kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang berlabel Halal. Di Indonesia 

produk-produk Halal (makanan, obat, dan kosmetik) dikaji dan diawasi oleh suatu 

lembaga khusus yaitu, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika 

Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Ketupat Kartini (2014) dalam 

(www.femaledaily.com yang diakses pada 27 Januari pukul 10:45), menjelaskan 

beberapa daftar merek kosmetik untuk dekoratif dan perawatan kulit yang mendapat 

sertifikat Halal. Berdasarkan data yang diterbitkan dan selalu diperbarui oleh 

LPPOM MUI, berikut daftar produk kosmetik halal; Wardah, Ristra, La Tulipe, 

Marcks’ Venus, Biokos, Caring Color, PAC, Mustika Ratu, Moors, Mustika 

Puteri, Biocell, Rivera, Theraskin, dan Freya.  

Kosmetik Wardah merupakan pelopor kosmetik bersertifikat Halal dari 

LPPOM MUI di Indonesia yang pertama. Pada tahun 1995, PT Paragon Technology 

and Innovation (PT PTI), membuat kosmetik yang tidak hanya mempercantik 

penggunanya tetapi juga dapat mendekatkan diri dengan Allah SWT karena kosmetik 

tersebut mengandung zat yang halal, yaitu kosmetik Wardah. Elsa Maharani, Business 

Development PT Paragon Technology and Innovation (2013) dalam (www.enciety.co 

yang diakses pada 27 Maret pukul 09:39), mengatakan saat ini orang-orang semakin 

aware dengan hal-hal yang berbau Halal. Hal ini menuntut kosmetik merek biasa 

akhirnya mencantumkan label Halal.  
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Pertumbuhan kosmetik Halal Wardah disambut baik oleh masyarakat 

Indonesia khususnya kaum perempuan muslim yang terbiasa memakai kosmetik 

namun lebih mengutamakan yang Halal.  Menurut Alif Kartika, koordinator Brand 

and Product Development kosmetik Wardah (2013) dalam (www.republika.co.id yang 

diakses pada 27 Maret pukul 10:25), pertumbuhan Wardah diakui mencapai 80% per 

tahun. Alif Kartika (2013) dalam (www.republika.co.id yang diakses pada 27 Maret 

pukul 10:25), juga mengatakan Wardah mengalami pertumbuhan yang signifikan 

dalam 5 tahun terakhir. Menurutnya (Alif Kartika), pertumbuhan Wardah didorong 

oleh kualitas yang menomorsatukan kehalalan dengan menggunakan bahan-bahan 

yang alami dan aman. Saat ini kosmetik Wardah mempunyai tagline yaitu Earth, 

Love, Life (www.wardahbeauty.com yang diakses pada 27 Maret 13:45). Maksud dari 

tagline tersebut adalah sebagai manusia kita harus melindungi sumber daya yang ada 

dibumi, kita juga harus mencintai diri sendiri sebagaimana sudah diciptakan, semua 

itu dilakukan untuk hidup yang penuh inspirasi. 

Produk kosmetik Wardah hadir dengan variasi yang beragam, mulai dari 

bedak, lipstik, wewangian, sampai dengan perawatan kulit. Kosmetik Wardah selalu 

melakukan inovasi terhadap produk-produk kosmetiknya. Berikut terlampir variasi 

produk-produk Wardah: 

   

Gambar 1.1 Produk Kosmetik Dekorasi Wardah 
Sumber: www.wardahbeauty.com 
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Gambar 1.2 Produk Perawatan Kulit Wardah 
Sumber: www.wardahbeauty.com 

 

                 

Gambar 1.3 Produk Wewangian Wardah 
Sumber: www.wardahbeauty.com 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 

minat beli konsumen terhadap kosmetik merek Wardah. Minat beli dapat disebabkan 

karena citra merek dari merek tersebut yang diciptakan dari kesadaran merek. Jika 

konsumen menganggap bahwa merek tersebut baik maka konsumen akan berminat 

menggunakan produk dan konsumen juga akan semakin sadar terhadap produk merek 

tersebut. Selain itu, minat beli juga dapat dipengaruhi oleh  penerimaan kualitas dari 

konsumen, sehingga jika konsumen sudah merasa mendapat kualitas yang terbaik dari 

penggunaan suatu produk maka dapat meningkatkan minat beli produk merek 

tersebut. Pada masyarakat yang beragama muslim, terdapat ketentuan Halal yang 

sangat diutamakan jika akan mengkonsumsi suatu produk. Jika produk tersebut sudah 

memiliki keunggulan dengan terjaminnya ke-halal-an dari produk tersebut maka akan 
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mendorong minat beli. Sehingga, penelitian ini akan meneliti faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi minat beli dari kosmetik merek Wardah. 

Penelitian ini menggunakan objek perempuan Indonesia berusia 17 tahun 

sampai dengan 56 tahun yang suka menggunakan kosmetik dari berbagai merek 

namun belum menggunakan kosmetik Wardah. Penggunaan usia dalam objek 

penelitian ini berdasarkan usia angkatan kerja yang aktif di Indonesia. 

Penelitian ini penting mengingat bahwa masyarakat muslim sudah mulai 

mengembangkan pola pikir dan menyesuaikan antara aktivitas sehari-harinya dengan 

syari’at Islam yang sudah ditentukan dalam Al Quran dan Al Hadist. Diharapkan 

dengan keyakinan yang sudah dianut, umat islam lebih mendekatkan diri dengan lebih 

sering mengkonsumsi produk halal, seperti kosmetik merek Wardah. 

 

1.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Sebelum menentukan kosmetik yang dijadikan sebagai objek penelitian, 

peneliti terlebih dahulu mencoba beberapa merek kosmetik serta melakukan survei 

terhadap beberapa merek kosmetik yang digunakan perempuan Indonesia. Peneliti 

juga mencoba kosmetik merek Wardah dan melakukan survei terhadap perempuan 

muslim yang mengutamakan Halal sebagai bagian dari produk yang harus 

diperhatikan.  

Hal tersebut dilakukan karena pada saat melakukan penelitian bersamaan 

dengan pesatnya perkembangan teknologi secara global termasuk pada mesin-mesin 

dan bahan-bahan yang terkandung dalam kosmetik. Semakin berkembangnya 

teknologi dan pola perilaku masyarakat, menyadarkan bahwa akan ada dampak 

negatif dan positif dari produk-produk yang akan dikonsumsi. Karena itulah 

sebaiknya masyarakat khususnya perempuan memperhatikan secara detil tentang 
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produk kosmetik yang akan digunakan, hal itu berguna untuk pencegahan sebelum 

terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.  

Penelitian ini berfokus pada Brand Awareness dan Halal Awareness sebagai 

variabel independent terhadap variabel dependent, yaitu Brand Image, Perceived 

Quality, dan Purchase Intention. Objek penelitian ini adalah perempuan Indonesia 

berusia 17 tahun sampai dengan 56 tahun yang suka menggunakan kosmetik dari 

berbagai merek dan belum menggunakan kosmetik halal Wardah. Penggunaan usia 

dalam objek penelitian ini berdasarkan usia angkatan kerja yang aktif di Indonesia. 

 

1.3. Rumusan Permasalahan 

Dalam penelitian ini akan menggali peran Brand Awareness dan Halal 

Awareness terhadap Brand Image dan Perceived Quality serta implikasinya terhadap 

Purchase Intention. Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka peneliti menentukan masalah yang akan diteliti yaitu: 

1. Apakah Brand Awareness memiliki pengaruh yang positif terhadap Purchase 

Intention pada kosmetik merek Wardah? 

2. Apakah  Brand Awareness memiliki pengaruh yang positif terhadap Brand 

Image pada kosmetik merek Wardah? 

3. Apakah  Brand Awareness memiliki pengaruh yang positif terhadap Perceived 

Quality pada kosmetik merek Wardah? 

4. Apakah Brand Image memiliki pengaruh yang positif terhadap Perceived 

Quality pada kosmetik merek Wardah? 

5. Apakah Brand Image memiliki pengaruh yang positif terhadap Purchase 

Intention pada kosmetik merek Wardah? 
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6. Apakah Perceived Quality memiliki pengaruh yang positif terhadap Purchase 

Intention pada kosmetik merek Wardah? 

7. Apakah Halal Awareness memiliki pengaruh yang positif terhadap Purchase 

Intention pada kosmetik merek Wardah? 

8. Apakah seluruh variabel penelitian memiliki pengaruh yang positif terhadap 

Purchase Intention? 

 

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis variabel Brand Awareness memiliki pengaruh 

yang positif terhadap Purchase Intention kosmetik merek Wardah. 

2. Untuk menguji dan menganalisis variabel Brand Awareness memiliki pengaruh 

yang positif terhadap Brand Image kosmetik merek Wardah. 

3. Untuk menguji dan menganalisis bahwa variabel Brand Awareness memiliki 

pengaruh yang positif terhadap Perceived Quality kosmetik merek Wardah. 

4. Untuk menguji dan menganalisis bahwa variabel Brand Image memiliki 

pengaruh yang positif terhadap Perceived Quality kosmetik merek Wardah. 

5. Untuk menguji dan menganalisis bahwa variabel Brand Image memiliki 

pengaruh yang positif terhadap Purchase Intention kosmetik merek Wardah. 

6. Untuk menguji dan menganalisis bahwa variabel Perceived Quality memiliki 

pengaruh yang positif terhadap Purchase Intention kosmetik merek Wardah. 

7. Untuk menguji dan menganalisis variabel Halal Awareness memiliki pengaruh 

yang positif terhadap Purchase Intention kosmetik merek Wardah. 
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8. Untuk menguji dan menganalisis variabel yang mempengaruhi Purchase 

Intention serta implikasi manajerial penelitian. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharap dapat memberi manfaat untuk akademik dan manajerial 

sebagai berikut:  

1. Manfaat Akademik 

a) Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada ilmu 

Manajemen Pemasaran khususnya mengenai strategi merek dan produk, 

dimana akan diketahui bagaimana minat beli (purchased intention) 

masyarakat dalam menggunakan kosmetik halal yang disebabkan karena 

kesadaran merek (brand awareness), dan kesadaran produk halal (halal 

awareness).  

b) Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai perluasan pada 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan merek dan produk 

Kosmetik Wardah. 

 

2. Manfaat Manajerial 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi tambah dan 

alternatif metode pada kesadaran merek dan kesadaran produk halal pada 

pembelian konsumen dalam kosmetik Wardah. Untuk kalangan manajerial, 

penelitian ini diharap akan mampu memberikan kontribusi bagaimana 

kesadaran merek, dan kesadaran produk halal dapat meningkatkan minat beli 

terhadap penggunaan kosmetik Wardah, sehingga diharapkan para Manajer 
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Pemasaran mampu memaksimalkan kesadaran merek, dan kesadaran produk 

halal sehingga dapat meningkatkan minat beli masyarakat dalam menggunakan 

kosmetik Wardah. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Secara umum, sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.  

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini terdiri dari pemaparan teori-teori yang terakait dengan penelitian ini, 

pengembangan rerangka pemikiran, hubungan antar variabel penelitian dan  hipotesis 

penelitian. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi pemaparan mengenai objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis 

data, metode pengumpulan data, operasionalisasi variabel, model penelitian teknik 

pengolahan data, dan teknik pengujian hipotesis. 

 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil dari pengujian 

tersebut, serta pembahasan tentang analisis yang dikaitkan dengam teori yang berlaku. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab 

sebelumnya, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian serta saran bagi peneliti sejenis 

berikutnya dan implikasi penelitian terhadap praktik yang ada. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Pemasaran (Marketing) 

Pemasaran (marketing) adalah proses dimana perusahaan menciptakan nilai 

bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, dengan 

tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya (Kotler & Armstrong, 

2008). Dalam proses pemasaran, terdapat lima langkah yang harus diketahui oleh 

pemasar; 1) kebutuhan, keinginan, dan permintaan, 2) penawaran pemasaran (produk, 

jasa, dan pengalaman), 3) nilai dan kepuasan, 4) pertukaran dan hubungan, dan 5) 

pasar. 

 

Gambar 2.1 Model Sederhana Proses Pemasaran 
Sumber : (Kotler & Armstrong, 2008) 

Manajemen pemasaran (marketing management) adalah seni dan ilmu 

memilih target pasar dan membangun hubungan yang menguntungkan tersebut 

dengan target pasar (Kotler & Armstrong, 2008). Tujuan manajemen pamasaran 
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adalah guna menemukan, menarik, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan 

sasaran dengan menciptakan, memberikan, dan mengkomunikasikan keunggulan nilai 

pelanggan. Dalam hal ini manajer harus menentukan target pasar dan proporsi nilai 

perusahaan.  

Perilaku pembelian konsumen (consumer buyer behavior) mengacu pada 

perilaku pembelian konsumer akhir (perorangan dan rumah tangga) yang membeli 

barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Semua konsumen akhir ini bergabung 

membentuk pasar konsumen (consumer market) (Kotler & Armstrong, 2008).  

 

Gambar 2.2 Model Perilaku Pembelian 
Sumber : (Kotler & Armstrong, 2008) 

Menurut Kotler & Armstrong (2008), proses keputusan pembeli terdiri dari 

lima tahap, yaitu; pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, 

keputusan pembelian, dan perilaku pascapembelian. Dalam hal ini pemasar harus 

memusatkan perhatian pada keseluruhan proses pembelian dan bukan hanya pada 

keputusan pembelian. 

 

Gambar 2.3 Proses Keputusan Pembelian 
Sumber : (Kotler & Armstrong, 2008) 

Peran Brand ..., Gadis Yudisianti Agityanugraheni, Ma.-IBS, 2015



17 
 

Menurut Kotler & Armstrong (2008), produk baru (new product) adalah 

barang, jasa, atau ide yang dianggap baru oleh sejumlah pelanggan potensial. Produk 

baru mungkin telah ada untuk beberapa waktu, namun ketertarikan konsumen terletak 

pada bagaimana konsumen mempelajari produk itu untuk pertama kalinya dan 

membuat keputusan untuk mengadopsi. Proses adopsi (adoption process) 

didefinisikan sebagai proses mental yang harus dilalui seseorang untuk memperlajari 

sebuah inovasi untuk pertama kalinya sampai adopsi akhir (Kotler & Armstrong, 

2008). 

Tahap-tahap dalam proses adopsi konsumen menurut Kotler & Armstrong 

(2008), adalah sebagai berikut: 

1) Kesadaran: konsumen menyadari adanya produk baru, tetapi kekurangan 

informasi tentang produk tersebut. 

2) Minat: konsumen mencari informasi tentang produk baru. 

3) Evaluasi: konsumen mempertimbangkan aapakah mencoba produk baru 

itu merupakan tindakan yang masuk akal. 

4) Mencoba: konsumen mencoba produk baru dalam skala kecil untuk 

meningkatkan estimasinya tentang nilai produk itu. 

5) Adopsi: konsumen memutuskan untuk memakai produk baru itu secara 

penuh dan teratur. 

 

2.1.2. Merek (Brand) 

Merek (brand) adalah sebuah nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau 

kombinasi semua ini, yang menunjukan identitas pembuat atau penjual produk atau 

jasa, dan untuk membedakan penjual atau pembeli dari kompetisi produk atau jasa 
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mereka (Keller, 2013). Beberapa analis memandang merek sebagai aset tetap dan 

utama perusahaan, menjaga kelangsungan suatu produk khusus dan fasilitas 

perusahaan. Merek merepresentasikan persepsi dan perasasan konsumen atas sebuah 

produk dan kinerjanya kepada konsumen. Nilai nyata dari sebuah merek yang kuat 

adalah kekuatannya unuk menangkap preferensi dan loyalitas konsumen. Merek 

mempunyai jumlah kekuatan dan nilai yang sangat beragam di pasar. Seperti contoh 

Coca-Cola, Nike, Harley-Davidson, Disney, dan lainnya. 

Merek yang kuat mempunyai ekuitas merek yang tinggi. Menurut Kotler & 

Armstrong (2008), ekuitas merek (brand equity) adalah pengaruh diferensial positif 

bahwa jika pelanggan mengenal nama merek, pelanggan akan merespons produk atau 

jasa. Satu ukuran ekuitas merek adalah sejauh mana pelanggan bersedia membayar 

lebih untuk merek tersebut. Merek dengan ekuitas merek yang kuat merupakan aset 

yang berharga bagi perusahaan.  

Untuk membangun merek yang kuat, pemasar harus membuat strategi merek 

utama yang melibatkan positioning merek, pemilihan nama merek, sponsor merek, 

dan pengembangan merek. 

 

2.1.3. Kesadaran Merek (Brand Awareness)  

Kesadaran merek (brand awareness) terkait dengan kekuatan merek dalam 

memori, seperti yang tercermin oleh kemampuan konsumen untuk mengidentifikasi 

berbagai elemen (nama, logo, simbol, karakter, kemasan, dan slogan) dalam situasi 

yang berbeda (Keller, 2013). Kesadaran merek terdiri dari kinerja dalam pengenalan 

merek (brand recognition) dan mengingat merek (brand recall) (Keller, 2013). 

Pengenalan merek adalah kemampuan konsumen untuk mengidentifikasi merek 

dalam berbagai situasi dan dapat bertumpu pada salah satu elemen merek. Mengingat 
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merek adalah kemampuan konsumen untuk mengambil merek dari memori ketika 

diberikan kategori produk, kebutuhan dipenuhi oleh kategori, atau situasi pembelian 

atau penggunaan. Dalam hal ini tugas memori lebih menuntut daripada pengenalan 

merek karena konsumen tidak hanya diberikan elemen merek, tetapi juga diminta 

untuk mengatakan apakah mereka pernah melihat merek itu sebelumnya. 

Menurut Aaker (1996) dalam Chi (2009), kesadaran merek adalah kemampuan 

konsumen dapat mengenali dan mengingat merek dalam situasi yang berbeda. 

Mengingat merek berarti kondisi ketika konsumen melihat kategori produk, mereka 

dapat mengingat nama merek dengan tepat, dan pengakuan merek berarti konsumen 

memiliki kemampuan untuk mengidentifikasikan merek ketika ada isyarat dari merek 

tersebut.  

Menurut Hoeffler & Keller (2002) dalam Chi (2009), kesadaran merek dapat 

dibedakan secara dalam dan secara lebar. Secara dalam berarti bagaimana membuat 

konsumen untuk ingat atau identifikasikan merek dengan mudah, dan secara lebar 

berarti bagaimana konsumen mengekspresikan atau menyimpulkan ketike konsumen 

membeli sebuah produk, nama dari merek akan datang kepikiran mereka sekaligus. 

Jika suatu produk memiliki pengetahuan merek secara dalam dan pengetahuan merek 

secara lebar pada saat yang sama, konsumen akan memikirkan merek tertentu ketika 

mereka ingin membeli suatu produk. 

Menurut Keller et al. (1993) dalam Chi (2009), kesadaran merek memainkan 

peran penting pada minat pembelian, karena konsumen cenderung membeli produk 

yang akrab dan dikenal. Menurut Percy & Rossiter (1992) dalam Chi (2009), 

kesadaran merek dapat membantu konsumen untuk mengenali merek dari kategori 

produk dan membuat keputusan pembelian. Kesadaran merek bertindak sebagai faktor 
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penting dalam pembelian konsumen, dan merek tertentu akan terakumulasi dalam 

pikiran konsumen untuk mempengaruhi keputusan pembelian pada konsumen. 

Indikator dalam variabel brand awareness menurut Lee et al. (2008) dan 

Meng (2014) adalah sebagai berikut: 

1. Konsumen dapat mengenali suatu merek diantara merek yang lainnya, 

2. Konsumen dapat secara cepat mengingat simbol atau logo suatu merek, 

3. Suatu merek mempermudah konsumen dalam memilih suatu produk, 

4. Suatu merek dapat mempengaruhi pilihan konsumen. 

 

2.1.4. Citra Merek (Brand Image) 

Salah satu aspek yang sangat penting dalam merek adalah citra, sebagaimana 

tercermin dari asosiasi bahwa konsumen beranggapan terus untuk itu. Citra merek 

adalah persepsi konsumen tentang merek, yang tercermin dari asosiasi merek yang 

ada di memori konsumen (Keller, 2013). Hal ini berguna bagi pemasar untuk 

membuat perbedaan antara pertimbangan tingkat rendah (lower-level considerations) 

yang terkait dengan persepsi konsumen terhadap kinerja, atribut citra, dan manfaat 

yang spesifik, dan pertimbangan tingkat yang lebih tinggi (higher-level 

considerations) yang terkait dengan penilaian secara keseluruhan, perasaan, dan 

hubungan. 

Menurut Roy & Banerjee (2007) dalam Severi & Ling (2013), citra merek 

didefinisikan sebagai pikiran dan perasaan konsumen tentang suatu merek. Menurut 

Hsieh & Li (2008) dalam Severi & Ling (2013), citra merek yang kuat menciptakan 

sebuah merek yang unggul dipersaingan. Hal tersebut mengakibatkan, perilaku 
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konsumen akan terpengaruh dan ditentukan oleh citra merek yang sudah diciptakan 

perusahaan. 

Menurut Hsieh et al. (2004) dalam Sondoh Jr et al. (2007), citra merek yang 

sukses memungkinkan konsumen untuk mengidentifikasi kebutuhan terhadap merek 

dan membedakan merek dari para pesaing, hal tersebut dapat meningkatkan 

kemungkinan konsumen akan membeli merek tersebut. Menurut Park et al. (1986) 

dalam Sondoh Jr et al. (2007), sebuah perusahaan yang terus-menerus memegang 

citra baik oleh masyarakat, pasti mendapatkan posisi yang baik di pasar, keunggulan 

kompetitif yang berkelanjutan, dan meningkatkan pangsa pasar atau kinerja. 

Indikator dalam variabel brand image menurut Lee et al. (2008) dan 

Chatrattikorn (2014) adalah sebagai berikut: 

1. Suatu merek memiliki reputasi yang baik, 

2. Merupakan merek yang bergengsi, 

3. Citra suatu merek dan kepribadian konsumen berbanding sama, 

4. Suatu merek memiliki kualitas yang tinggi dibanding dengan merek lain. 

 

2.1.5. Penerimaan Kualitas (Perceived Quality) 

Penerimaan kualitas adalah persepsi konsumen terhadap kualitas secara 

keseluruhan atau keunggulan suatu produk / jasa dibandingkan dengan alternatif 

produk lain, dan sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan (Keller, 2013). 

Konsumen percaya bahwa karakteristik yang dibangun suatu merek mendefinisikan 

kualitas, dan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku terhadap merek.  

Menurut Zeuthaml (1988) dalam Severi & Ling (2013), penerimaan kualitas 

sebagai keseluruhan persepsi konsumen tentang kecemerlangan dan kualitas produk 

atau layanan dalam persaingan dengan membandingkannya. Menurut Holbrook & 
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Corfman (1985) dalam Yaseen & Tahira (2011), penerimaan kualitas dapat 

dipengaruhi oleh kekhawatiran seperti pengalaman masa lalu, pendidikan memilih 

bahaya, dan variabel sementara seperti penyebab pembelian, membayar untuk negara, 

kesempatan kekuatan dan pengaturan masyarakat pelanggan. Secara singkat, 

penerimaan kualitas adalah penilaian subjektif konsumen pada kualitas produk, dan 

konsumen akan mengevaluasi kualitas suatu produk dari pengalaman dan perasaan 

mereka sebelumnya, (Chi, 2009). 

Penerimaan kualitas untuk konsumen adalah suatu keharusan bagi perusahaan 

dan sudah banyak perusahaan berbasis pelanggan sebagai senjata yang ampuh dalam 

strategi mereka. Perusahaan menciptakan kepuasan dan nilai pelanggan dengan 

konsisten dan menguntungkan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi 

untuk kualitas. Menurut Keller (2013), kualitas suatu produk tidak hanya tergantung 

pada kinerja produk secara fungsional, tetapi atas pertimbangan kinerja yang lebih 

luas juga, seperti: kecepatan, akurasi, dan perawatan pengiriman produk dan instalasi; 

ketepatan, milik, dan menolong pelayanan konsumen dan pelatihan; dan kualitas 

layanan perbaikan. 

Indikator dalam variabel brand image menurut Lee et al. (2008) dan Meng 

(2014) adalah sebagai berikut: 

1. Konsumen percaya terhadap suatu merek, 

2. Kualitas yang tinggi dalam suatu merek, 

3. Produk dalam suatu merek berkualitas sesuai syari’at islam, 

4. Konsumen memiliki kendali dalam pemilihan produk dari suatu produk, 

5. Konsumen memiliki pengetahuan terhadap suatu merek. 
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2.1.6. Halal Awareness 

Halal berarti dibolehkan, atau dapat didefinisikan segala obyek atau kegiatan 

yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam. Dijelaskan 

oleh Al-Quran dalam surat Al-Maaidah ayat 3, “Diharamkan bagi kamu sekalian 

bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan tidak atas nama 

Allah, binatang yang tercekik, yang dipukul, yang terjatuh, yang ditanduk, yang 

diterkam binatang buas kecuali kamu sempat menyembelihnya, dan diharamkan juga 

bagimu binatang yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala.” 

Menurut Mustafa (2010) dalam Farlina et al. (2015), Halal adalah sesuatu 

yang diperbolehkan berdasarkan syari’ah dalam aspek agama, iman, dan spiritual. 

Sementara Thayyib adalah baik atau sehat dalam hal kualitas, keamanan, higienis, 

bersih, bergizi, dan keaslian. Menurut Hunter (2012) dalam Farlina et al. (2015), 

Thayyib juga mempengaruhi gaya manajemen, kebijakan sumbaer daya manusia, 

etika bisnis, pilihan bahan baku, dan metode manufaktur. Menurut Abdul et al. 

(2010), Halal Awareness adalah kesadaran konsumen untuk mengetahui kehalalan 

suatu produk sebelum membeli dan mengkonsumsi. Farlina et al. (2015), menekankan 

konsep Halal pada keselamatan dan kesehatan suatu produk. Saat ini, Halal tidak 

hanya menjadi kewajiban atau ketaatan agama saja, melainkan sudah dianggap 

sebagai standar pilihan produk baik muslim maupun non-muslim di dunia. 

Sehari-harinya istilah Halal sering digunakan untuk merujukan kepada 

makanan dan minuman yang dizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Kata Halal 

merupakan salah satu dari lima hukum, yaitu Fardhu (wajib), Mustahab (disarankan), 

Halal (dibolehkan), Makruh (dibenci), dan Haram (dilarang). Halal terbagi dalam 
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beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut: Halal secara zat, Halal cara memprosesnya, 

Halal cara memperolehnya. Berikut penjelasannya, yaitu; 

1) Halal secara zat. Contohnya bangkai, darah dan babi, sesuai dengan 

QS: Al-Maaidah ayat 3. Selanjutnya semua binatang yang mati tidak 

melalui proses penyembelihan, disamakan dengan bangkai (kecuali 

ikan). Semua jenis minuman yang memabukkan adalah haram. 

Termasuk minuman yang tercemar oleh zat yang memabukkan atau 

bahan yang tidak halal (minuman berakohol) 

 

2) Halal cara memprosesnya. Memproses secara tidak halal itu bila 

dilakukan: 

a. Penyembelihan hewan yang tidak dilakukan oleh seorang 

muslim, tidak menyebut atas nama Allah SWT, dan tidak 

menggunakan pisau yang tajam. 

b. Penyembelihan hewan yang jelas-jelas diperuntukkan atau 

dipersembahkan sebagai berhala / sesaji. 

c. Karena darah itu diharamkan, maka dalam penyembelihan, 

darah hewan yang disembelih harus keluar secara tuntas, dan 

urat nadi lehar dan saluran nafasnya harus putus. 

d. Daging hewan yang halal tercemar oleh zat haram atau tidak 

halal menjadi tidak halal.  

 

3) Halal cara memperolehnya. Islam memberikan tuntunan agar hanya 

makan dan minum yang halal dan thoyyib, artinya makanan yang sehat 

secara spiritual dan higienis.  
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Untuk kriteria halal pada kosmetik ditentukan pada bahan baku dan proses 

pembuatan kosmetik itu sendiri. Dalam www.camillacosmetic.com yang diakses pada 

29 Januari pukul 20:15), bahan baku pada kosmetik yang halal harus terhindar dari 

zat-zat kimia berbahaya dan mengandung unsur haram, seperti:  

1) Lemak dan turunannya (gliserin, GMS, Cetyl Alc, Stearic Acid, 

Stearyl Acid, Palmitate Acid, dll). 

2) Kolagen dan elastin kolagen yang berasal dari babi.  

3) Ekstrak placenta dan amnion (cairan ketuban) yang berasal dari hewan 

atau manusia. 

4) Asam Alfa Hidroksi (AHA), salah satu senyawa asam laktat, yang 

dalam pembuatannya menggunakan media hewan. 

5) Hormon estrogen, ekstrak timus, dan melantonin adalah contoh 

hormon yang berasal dari hewan. 

6) Vitamin, yang mempunyai sifat tidak stabil, sehingga harus distabilkan 

dengan bahan pelapis (coating agent) seperti gelatin babi. 

7) Terdapat kandungan alkohol tinggi seperti etanol, wine, beer, dan 

lainnya. 

Proses pembuatan kosmetik halal sama seperti kosmetik pada umumnya yaitu 

menggunakan mesin-mesin khusus kosmetik. Yang membedakan adalah mesin 

produksi untuk kosmetik halal harus steril dan tidak terhindar dari bahan haram. 

Umumnya mesin tersebut dilarang untuk memproduksi bahan baku yang haram. 

Di Indonesia sertifikasi kehalalan suatu produk (makanan ,minuman, 

kosmetik, dan lain-lain) ditangani oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk 

membedakan produk halal dan tidak halal masyarakat dapat langsung mengenali logo 

Peran Brand ..., Gadis Yudisianti Agityanugraheni, Ma.-IBS, 2015

http://www.camillacosmetic.com/


26 
 

halal dari MUI. Produk Halal yang telah mengikuti syari’at baik pada bahan atau 

komponen produk tersebut tidak berisi bagian dari binatang yang tidak halal untuk 

dikonsumsi oleh umat Muslim.  

Menurut Mir et al. (2010) dalam Husain et al. (2012), konsep halal pada 

kosmetik mencakup semua aspek dari sistem manajemen. Hal ini tidak hanya 

berfokus pada aspek produksi termasuk pada sumber Halal tetapi semua elemen juga 

harus dipertanggungjawabkan kehalalannya, seperti manufaktur, pengemasan, 

penyimpanan, dan logistik. Dalam setiap aspek Halal suatu produk, Toyyiban selalu 

menjadi aspek yang diikut sertakan. Toyyiban berarti kualitas yang sangat Halal. Jika 

produk kosmetik mengatakan ‘Halalan Toyyiban’ berarti kosmetik tersebut bersih, 

murni, higienis, dan sehat. 

Indikator dalam variabel halal awareness menurut Abdul et al. (2010) dan 

Meng (2014) adalah sebagai berikut: 

1. Konsumen selalu menyadari bahan dasar produk sebelum menggunakan, 

2. Konsumen tidak akan membeli suatu produk jika tidak terdapat logo 

pernyataan Halal, 

3. Konsumen cenderung membeli kosmetik halal dengan merek yang diingat 

dan diketahui, 

4. Konsumen lebih suka membeli kosmetik halal dengan merek yang 

terkenal. 
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2.1.7. Minat Pembelian (Purchase Intention)  

Langkah lain yang terkait erat dengan sikap dan pertimbangan merek terlihat 

pada minat pembelian, dan fokus pada kemungkinan membeli merek atau beralih ke 

merek lain (Keller, 2013). Minat pembelian yang paling mungkin prediksi pembelian 

yang sebenarnya ketika ada kesuaian antara dua dimensi berikut: 

a) Tindakan (membeli untuk digunakan sendiri atau sebagai hadiah) 

b) Sasaran (jenis khusus suatu produk atau merek) 

c) Konteks (berdasarkan jenis toko, harga, atau lainnya) 

d) Waktu (dalam seminggu, sebulan, atau setahun) 

Menurut Lin & Lin (2007) dalam Borzooei & Asgari (2013), minat pembelian 

adalah proses untuk menganalisis dan memprediksi perilaku konsumen. Dalam hal 

ini, minat pembelian terkait dengan kesediaan mereka untuk membeli, menggunakan 

dan perhatian luas mereka terhadap merek tertentu (Changa & Liub (2009);. Shah et 

al (2012) dalam Borzooei & Asgari (2013)). Menurut Engel et al. (1995) dalam Chi 

(2009), minat pembelian dapat dibagi menjadi tidak direncanakan, membeli sebagian 

direncanakan, dan membeli sepenuhnya direncanakan. Pernyataan tersebut didukung 

dengan pendapat Kotler (2003) dalam Chi (2009), setiap pribadi dan situasi tidak 

terduga akan mempengaruhi minat pembelian.  

Menurut Doods et al. (1991) dalam Chi (2009), mengatakan sikap pribadi 

termasuk preferensi dan ketaatan terhadap orang lain dan situasi tak terduga 

menandakan bahwa konsumen mengubah minat pembelian karena situasi tersebut 

muncul. Menurut Shaari & Arifin (2010) dalam Borzooei & Asgari (2013), minat 

pembelian merek Halal akan membantu untuk lebih memahami kebutuhan, harapan, 

dan persepsi konsumen. Dapat disimpulkan niat pembelian konsumen muncul dari 
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pribadi mereka, seperti kebutuhan, harapan, persepsi, dan situasi sekitar yang tidak 

terduga.  

Indikator dalam variabel purchase intention menurut Lee et al. (2008),  Meng 

(2014), dan Chatrattikorn (2014) adalah sebagai berikut: 

1. Konsumen berencana membeli produk suatu merek, 

2. Konsumen bersedia merekomendasikan orang lain untuk membeli suatu 

merek, 

3. Konsumen berencana memilih kosmetik Halal di masa depan, 

4. Konsumen bersedia menggunakan kosmetik Halal, 

5. Suatu merek menjadi pilihan pertama konsumen, 

6. Dalam membeli kosmetik baru, konsumen bersedia membeli suatu merek. 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dilakukan 

oleh Abdul et al. (2010), Aziz & Vui (2012), Chatrattikorn (2014), Chi (2009), Farlina 

et al. (2015), Malik & Ghafoor (2013), Severi & Ling (2013), Vazifehdust (2012), dan 

Yaseen & Tahira (2011). Berikut adalah ringkasan penelitian-penelitian terdahulu: 

Abdul et al. (2010) dengan judul penelitian Dimension of Halal Purchase 

Intention : A Preliminary Study. Memiliki variabel marketing concept, awareness, 

halal certificate, dan religiousity sebagai variabel independen, dan variabel purchase 

intention sebagai variabel dependen. Penelitian Abdul et al. (2010) bertujuan untuk 

menguji faktor dimensi yang berhubungan dengan purchase intention. Penelitian ini 

menggunakan sampel yang terdiri dari  135 orang di Serawak – Malaysia. 

Aziz & Vui (2012) dengan judul penelitian The Role of Halal Awareness and 

Halal Certification in Influencing Non-Muslim’s Purchase Intention. Memiliki 
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variabel halal awareness, halal certification, product quality, marketing promotion, 

dan brand sebagai variabel independen dan variabel intention to purchase sebagai 

variabel dependen. Penelitian Aziz & Vui (2012) bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara halal awareness, halal certification, product quality, marketing 

promotion, dan brand terhadap intention to purchase pada kalangan non-muslim di 

Malaysia. Penelitian ini menggunakan sampel yang terdiri dari 226 orang non-

muslim, dan menggunakan analisis persamaan struktural. Hasil penelitian tersebut 

mengatakan halal awareness, halal certification, marketing promotion, dan brand 

berkaitan secara positif dengan intention to purchase, sedangkan product quality 

berkaitan secara negatif dengan intention to purchase. 

Chatrattikorn (2014) dengan judul penelitian Investigating Factors Affecting 

Purchase Intention of iPhone. Memiliki variabel brand conciousness sebagai variabel 

independen, variabel purchase intention sebagai variabel dependen, dan variabel 

perceived quality sebagai variabel perantara brand conciousness dan purchase 

intention. Penelitian Chatrattikorn (2014) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi purchase intention produk iPhone. Hipotesis penelitian ini diuji 

dengan random survey dari 419 responden di Bangkok. 

Chi (2009) dengan judul penelitian The Impact of Brand Awareness on 

Consumer Purchase Intention : The Mediating Effect of Perceived Quality and Brand 

Loyalty. Memiliki variabel brand awareness sebagai variabel indipenden dan variabel 

perceived quality, brand loyalty, dan purchase intention sebagai variabel dependen. 

Penelitian Chi (2009) bertujuan untuk mengeksplorasi efek antara brand awareness, 

perceived quality, brand loyalty, dan purchase intention konsumen, dan efek mediasi 

perceived quality dan brand loyalty pada brand awareness dan purchase intention. 

Penelitian ini menggunakan sampel dari pengguna telfon seluler  yang tinggal di 
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Chiyi, dan menggunakan analisis regresi dan tes mediasi untuk menguji hipotesis. 

Hasil penelitian tersebut mengatakan (1) adanya hubungan antara brand awareness, 

preceived quality, dan brand loyalty terhadap purchase intention secara signifikan dan 

positif, (2) perceived quality memiliki pengaruh positif terhadap brand loyalty, (3) 

Perceived quality menjadi efek pertimbangan antara brand awareness dan purchase 

intention, dan (4) brand loyalty menjadi efek pertimbangan antara brand awareness 

dan purchase intention. 

Farlina et al. (2015) dengan judul penelitian Awareness and Perception of 

Muslim Consumers on Halal Cosmetics and Personal Care Products. Memiliki 

variabel advertising, knowledge, dan attitude sebagai variabel independen, dan 

variabel awareness dan consumers perception sebagai variabel dependen. Penelitian 

Farlina et al. (2015) bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi awareness dan consumers perception pada kosmetik dan produk 

perawatan pribadi yang Halal di kalangan Muslim. Penelitian ini terdiri dari 236 orang 

sampel yang bermukin di Selangor, dan menggunakan analisis deskriptif dan 

inferensial untuk hasilnya. 

Malik & Ghafoor (2013) dengan judul penelitian Importance of Brand 

Awareness and Brand Loyalty in assessing Purchase Intentions of Consumer. 

Memiliki variabel brand awareness dan brand loyalty sebagai variabel indipenden, 

dan variabel purchase intention sebagai variabel dependen. Penelitian Malik & 

Ghafoor (2013) bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh brand awareness dan 

brand loyalty terhadap purchase intention. Penelitian ini terdiri dari 220 orang sampel 

dibidang jasa dan masyarakat umum, dan untuk menganalisis data dan menarik 

kesimpulan menggunakan statistik deskriptif dan analisi regresi. Hasil penelitian ini 
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mengatakan adanya hubungan yang signifikan dan positif antara brand awareness 

terhadap purchase intention, dan brand loyalty terhadap purchase intention. 

Severi & Ling (2013) dengan judul penelitian The Mediating Effects of Brand 

Association, Brand Loyalty, Brand Image and Perceived Quality on Brand Equity. 

Memiliki variabel brand awareness sebagai variabel independen, variabel brand 

equity sebagai variabel dependent, variabel brand association, brand loyalty, brand 

image, dan perceived quality sebagai variabel perantara. Penelitian Severi & Ling 

(2013) bertujuan untuk mengetahui hubungan langsung antara equity dimentions 

terhadap brand equity. Penelitian ini menggunakan 300 orang sampel. Hasil penelitian 

ini mengatakan adanya hubungan yang signifikan dan positif antara equity dimensions 

terhadap brand equity. 

Vazifehdust (2012) dengan judul penelitian Cause Related Marketing 

Campaigns and Consumer Purchase Intentions: The Mediating Role of Cultural 

Values and Perceptual Brand Equity. Memiliki variabel cause related marketing 

(CRM) sebagai variabel independen, variabel purchase intention sebagai variabel 

dependen, dan variabel brand awareness, brand image, dan perceived quality sebagai 

variabel perantara. Penelitian Vazifehdust (2012) bertujuan untuk mengetahui jenis 

hubungan terkait antar variabel. Penelitian ini menggunakan 400 orang sampel yang 

berada di Teheran, dan menggunakan structural equation modeling (SEM) untuk 

menguji hipotesis. Hasil penelitian ini menyatakan adanya pengaruh yang terkait 

antara CRM terhadap purchase intention. 

Yaseen & Tahira (2011) dengan judul penelitian Impact of Brand Awareness, 

Perceived Quality and Customer Loyalty on Brand Profitability and Purchase 

Intention: A Reseller’s View. Memiliki variabel brand awareness, perceived quality, 

customer loyalty sebagai variabel independen, variabel brand profitability sebagai 
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variabel dependen, dan variabel purchase intention sebagai variabel perantara. 

Penelitian Yaseen & Tahira (2011) bertujuan untuk mengetahui sudut pandang 

pengecer mengenai dampak brand awareness, perceived quality, dan customer loyalty 

terhadap purchase intention dan brand profitability. Penelitian ini menggunakan 

penelitian causal (sebab-akibat) dengan 200 orang pengecer sebagai sampel dan uji 

sobel untuk menganalisi. Hasil penelitian ini menyatakan adanya dampak yang 

signifikan dan positif brand awareness dan customer loyalty terhadap purchase 

intention. Selanjutnya, adanya dampak yang signifikan dan positif antara perceived 

quality terhadap brand profitability. Kemudian, adanya dampak yang signifikan dan 

positif dari brand awareness, perceived quality, dan customer loyalty terhadap 

purchase intention. Dan purchase intention hanya menjadi perantara antara perceived 

quality dan brand profitability. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu variabel yang 

disesuaikan, sampel dan tahun yang dipilih. Variabel indipenden dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa variabel yaitu brand awareness dan halal awareness. 

Penelitian ini juga menggunakan variabel perantara yaitu brand image dan perceived 

quality. Sampel dalam penelitian ini adalah perempuan yang menggunakan kosmetik 

dari berbagai merek tetapi belum menggunakan kosmetik Halal di Indonesia.  

 

2.3. Rerangka Konseptual 

Rerangka Konseptual dan kerangka berpikir merupakan gambaran tentang 

hubungan antara variabel yang akan diteliti, yang akan disusun dari berbagai teori 

yang telah di deskripsikan Sugiyono (2008) 

Dalam Chi (2009) mengatakan adanya hubungan positif antara brand 

awareness, perceived quality, dan purchase intention. Dalam Vazifehdust (2012) 
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mengatakan adanya hubungan positif antara brand awareness, brand image, 

perceived quality, dan purchase intention. Dalam Aziz & Vui (2012) mengatakan 

adanya hubungan positif antara halal awareness dan purchase intention. 

 

2.3.1. Brand Awareness terhadap Purchase Intention 

Kesadaran merek (brand awareness) terkait dengan kekuatan merek dalam 

memori, seperti yang tercermin oleh kemampuan konsumen untuk mengidentifikasi 

berbagai elemen (nama, logo, simbol, karakter, kemasan, dan slogan) dalam situasi 

yang berbeda. Minat pembelian (purchase intention) merupakan langkah lain yang 

terkait dengan sikap dan pertimbangan dalam menentukan merek. 

Dikutip dari Chi (2009), banyak sekali penelitian yang membuktikan bahwa 

brand awareness memiliki pengaruh yang positif terhadap purchase intention. 

Menurut Karmins & Marks (1991) dalam Chi (2009), konsumen akan memiliki minat 

pembelian yang lebih tinggi jika suatu merek akrab ditelinganya. Didukung dengan 

pendapat Hsu (2000) dalam Chi (2009), yang mengatakan merek terkenal akan 

memiliki minat pembelian yang lebih tinggi dibandingkan dengan merek yang kurang 

terkenal. Menurut Radder & Huang (2008) dalam Vazifehdust (2012), kesadaran 

merek sangat mempengaruhi minat beli konsumen saat membeli suatu produk, 

terutama dipasar yang kompetitif. 

H1: Brand Awareness memiliki pengaruh positif terhadap Purchase Intention 
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2.3.2. Brand Awareness terhadap Brand Image 

Kesadaran merek (brand awareness) terkait dengan kekuatan merek dalam 

memori, seperti yang tercermin oleh kemampuan konsumen untuk mengidentifikasi 

berbagai elemen (nama, logo, simbol, karakter, kemasan, dan slogan) dalam situasi 

yang berbeda. Citra merek (brand image) adalah persepsi konsumen tentang merek, 

yang tercermin dari asosiasi merek yang diadakan di memori konsumen. 

Menurut Keller (1993) dalam Homburg et al. (2010), kesadaran merek 

mengacu pada kekuatan atau daya ingat merek, yaitu betapa mudahnya konsumen 

untuk mengingat merek. Mengingat merek merupakan cara paling umum untuk 

mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap merek tersebut. Kesadaran merek 

juga diperlukan untuk menciptakan citra merek (Keller (1993) dalam jurnal Homburg 

et al. (2010)). Ketika sebuah merek tersimpan dalam memori, lebih mudah untuk 

mengasisoasikan merek dan membangun merek yang kuat dalam memori.  

Menurut Kim & Kim (2010) dalam Jing et al. (2014), kesadaran merek terkait 

dengan kekuatan merek di benak konsumen, perusahaan menyediakan nilai merek 

yang dapat digunakan di masa depan untuk menarik dan mempromosikan produk atau 

jasa. Menurut Chen (2001) dalam Jing et al. (2014), citra merek yang positif 

diciptakan oleh program pemasaran yang berkaitan dengan kekuatan asosiasi merek, 

kesukaan dari asosiasi merek dan keunikan asosiasi merek. 

H2: Brand Awareness memiliki pengaruh positif terhadap Brand Image 

 

2.3.3. Brand Awareness terhadap Perceived Quality  

Kesadaran merek (brand awareness) terkait dengan kekuatan merek dalam 

memori, seperti yang tercermin oleh kemampuan konsumen untuk mengidentifikasi 
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berbagai elemen (nama, logo, simbol, karakter, kemasan, dan slogan) dalam situasi 

yang berbeda. Penerimaan kualitas adalah persepsi konsumen terhadap kualitas secara 

keseluruhan atau keunggulan suatu produk / jasa dibandingkan dengan alternatif 

produk lain, dan sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut Grewal et al. (1998) dalam Chi (2009), kesadaran merek dan 

penerimaan kualitas memiliki pengaruh yang positif dan hubungan yang signifikan. 

Menurut Lee et al. (2008), penerimaan kualitas menyediakan nilai kepada konsumen 

dengan menyediakan mereka alasan untuk membeli dan dengan membedakan merek 

perusahaan dari merek bersaing. Menurut Erdem et al. (2006) dalam Lee et al. (2008), 

kredibilitas merek dapat meningkatkan sinyal posisi produk dan meningkatkan 

penerimaan kualitas pada konsumen. Menurut Chi (2009), banyak penelitian (Monore 

(1990); Dodds et al. (1991); Dinding et al. (1991); Lo (2002); Lin (2006)) 

mempertahankan bahwa semakin tingginya kesadaran merek, semakin tinggi pula 

kualitas yang diterima dan dirasakan oleh konsumen. Menurut Kan (2002) dalam Chi 

(2009), lebih lanjut menyarankan bahwa semakin tinggi kesadaran merek, semakin 

tinggi evaluasi kualitas yang didapat konsumen terhadap merek tersebut. 

  H3: Brand Awareness memiliki pengaruh positif terhadap Perceived Quality 

 

2.3.4. Brand Image terhadap Perceived Quality 

Citra merek (brand image) adalah persepsi konsumen tentang merek, yang 

tercermin dari asosiasi merek yang diadakan di memori konsumen. Penerimaan 

kualitas adalah persepsi konsumen terhadap kualitas secara keseluruhan atau 

keunggulan suatu produk / jasa dibandingkan dengan alternatif produk lain, dan 

sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan.  
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Menurut Kotler & Armstrong (1996) dalam Severi & Ling (2013), 

menyebutkan bahwa citra merek digunakan oleh konsumen untuk mengevaluasi 

kualitas produk. Menurut Yoo (2000) dalam Severi & Ling (2013), penerimaan 

kualitas adalah bagian dari nilai merek yang mengarah konsumen untuk memilih 

merek tertentu ketimbang merek bersaing lagi. Menurut Baldauf et al. (2003) dalam 

Jing et al. (2014), penerimaan kualitas merupakan evaluasi tentang produk bervariasi 

untuk konsumen individu yang sesuai dengan kepuasan mereka. Dapat disimpulkan, 

kualitas yang dirasakan konsumen digunakan sebagai faktor kunci oleh banyak 

perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif dalam industri mereka, dikutip 

dari (Jing et al., 2014).  

H4: Brand Image memiliki pengaruh positif terhadap Perceived Quality 

 

2.3.5. Brand Image terhadap Purchase Intention 

Citra merek (brand image) adalah persepsi konsumen tentang merek, yang 

tercermin dari asosiasi merek yang diadakan di memori konsumen. Minat pembelian 

(purchase intention) merupakan langkah lain yang terkait dengan sikap dan 

pertimbangan dalam menentukan merek. 

Menurut Webb & Mohr (1998) dalam Vazifehdust (2012), citra merek dapat 

didefinisikan sebagai persepsi atau perasaan pelanggan mengenai produk dan kegiatan 

perusahaan. Menurut Markwick & Fill (1997) dalam Vazifehdust (2012) dalam 

membangun citra merek yang positif, perusahaan membutuhkan banyak waktu dan 

sumber daya yang besar. Menurut Kan (2002) dalam Chi (2009), konsumen harus 

memiliki perasaan positif terhadap merek, maka mereka akan menghasilkan minat 

pembelian. Menurut Anselmsson & Johannson (2007) dalam Vazifehdust (2012), 
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minat pembelian pelanggan dipengaruhi oleh citra merek dan perusahaan terkait 

dengan pemasaran.  

H5: Brand Image memiliki pengaruh positif terhadap Purchase Intention 

 

2.3.6. Perceived Quality  terhadap Purchase Intention 

Penerimaan kualitas adalah persepsi konsumen terhadap kualitas secara 

keseluruhan atau keunggulan suatu produk / jasa dibandingkan dengan alternatif 

produk lain, dan sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Minat pembelian 

(purchase intention) merupakan langkah lain yang terkait dengan sikap dan 

pertimbangan dalam menentukan merek. 

Menurut Aaker (1991) dalam Vazifehdust (2012), penerimaan kualitas pada 

sebuah merek terdapat beberapa cara yaitu, alasan untuk membeli, diferensiasi, harga 

premium, anggota yang menarik, dan eksistensi merek. Menurut Garretson & Clow 

(1999) dalam Chi (2009), penerimaan kualitas secara positif mempengaruhi minat 

pembelian. Menurut Chang & Wu (2006) dalam Chi (2009), menyimpulkan bahwa 

persepsi kualitas dan minat pembelian mempunyai hubungan yang positif. Menurut 

Ho (2007) dalam Chi (2009), menegaskan bahwa semakin tinggi kualitas yang 

diterima dan nilai yang dirasakan dari merek tertentu, berdampak pada minat 

pembelian konsumen yang tinggi. Menurut Jalilvand, Samiei, & Mahdavinia (2011), 

perilaku perspektif konsumen yang sebenarnya ditekankan pada loyalitas untuk merek 

sebagaimana tercermin dalam minat pembelian. 

H6: Perceived Quality memiliki pengaruh positif terhadap Purchase Intention 
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2.3.7. Halal Awareness  terhadap Purchase Intention 

Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan berdasarkan syari’ah dalam aspek 

agama, iman, dan spiritual. Sementara Thayyib adalah baik atau sehat dalam hal 

kualitas, keamanan, higienis, bersih, bergizi, dan keaslian. Halal awareness adalah 

kesadaran konsumen untuk mengetahui kehalalan suatu produk sebelum membeli dan 

mengkonsumsi. Minat pembelian (purchase intention) merupakan langkah lain yang 

terkait dengan sikap dan pertimbangan dalam menentukan merek. 

Menurut O’Cass & Lim (2001) dalam Borzooei & Asgari (2013), adanya 

hubungan yang kuat antara kepribadian merek dan minat pembelian. Menurut Lin & 

Lin (2007) dalam Borzooei & Asgari (2013), minat pembelian adalah proses untuk 

menganalisan dan memprediksi perilaku konsumen. Menurut Changa & Liu (2009); 

Shah et al. (2012) dalam Borzooei & Asgari (2013), minat pembelian tersebut terkait 

dengan ketersediaan konsumen untuk membeli, menggunakan, dan perhatian luas 

terdapat pada merek tertentu.  

Kata Halal merupakan salah satu dari lima hukum, yaitu Fardhu (wajib), 

Mustahab (disarankan), Halal (dibolehkan), Makruh (dibenci), dan Haram (dilarang). 

Halal terbagi dalam beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut: Halal secara zat, Halal 

cara memprosesnya, dan Halal cara memperolehnya. Menurut Shaari & Arifin (2010) 

dalam Borzooei & Asgari (2013), pembelian produk Halal akan membantu konsumen 

untuk memahami kebutuhan, harapan, dan persepsi konsumen. Menurut Borzooei & 

Asgari (2013), dapat diidentifikasikan bahwa kepribadian produk halal dapat 

meningkatkan niat beli konsumen pada suatu bisnis, dan juga mengubah perilaku 

konsumen yang melihat halal hanya sebagai masalah rohani (babi dan bebas alkohol). 

H7: Halal Awareness  memiliki pengaruh positif terhadap Purchase Intention 
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2.4.   Model Penelitian 

 

 
 
 

Gambar 2.4 Model Penelitian 
Sumber: Chi (2009), Vazifehdust (2012), Aziz & Vui (2012) 
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BAB III   

METODOLOGI PENELITIAN 

 
 

3.1. Objek Penelitian 

Objek penelitian pada penulisan ini adalah perempuan Indonesia berusia 17 

tahun sampai dengan 56 tahun yang suka menggunakan kosmetik dari berbagai merek 

dan belum menggunakan kosmetik halal Wardah. Penggunaan usia dalam objek 

penelitian ini berdasarkan usia angkatan kerja yang aktif. Penelitian ini dilakukan 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam membeli produk kosmetik merek Wardah. Yang 

meliputi, Brand Awareness, Halal Awareness, Brand Image, dan Perceived Quality 

terhadap Purchase Intention. 

 

3.2. Desain Penelitian 

Desain penelitian memiliki definisi sebagai sebuah kerangka kerja yang 

digunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Desain penelitian memberikan 

serangkaian prosedur yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang terstruktur 

untuk dapat menjawab permasalahan penelitian (Malhotra, 2010). 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif (descriptive). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dirancang 

untuk membantu pembuat keputusan dalam menentukan, mengevaluasi, dan memilih 

alternatif terbaik dalam memecahkan masalah (Malhotra, 2010).  
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Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yang 

akan dilakukan satu kali dalam suatu periode (cross sectional design). Cross sectional 

design adalah jenis rancangan riset yang terdiri dari pengumpulan informasi mengenai 

sampel tertentu dari elemen populasi hanya sekali (Malhotra, 2010). Dalam cross 

sectional design, hanya satu sampel responden diambil dari populasi sasaran dan 

informasi hanya didapatkan satu kali dari responden tersebut. 

 

3.3. Metode Penghimpunan Data 

Dalam penelitian ini, data untuk penyelesaian penelitian bersumber dari data 

primer dan sekunder. Menurut Malhotra (2010), pengertian data primer dan data 

sekunder adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah 

penelitian (Malhotra, 2010). Data primer diperoleh dari responden secara 

langsung di lokasi penelitian. Data primer yang diperoleh dari objek penelitian 

melalui observasi langsung dan tidak langsung, serta pengisian kuesioner 

dengan responden yang terdiri dari konsumen pengguna kosmetik berbagai 

merek di Indonesia. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung penyelesaian 

penelitian (Malhotra, 2010). Pada data sekunder berisikan informasi dan teori-

teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Data 

sekunder tersebut diperoleh dari buku, jurnal, majalah, internet, dan sumber lain 

guna mendukung penelitian ini. 
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3.4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah jumlah atau kumpulan elemen-elemen yang kita ingin buat 

dari beberapa kesimpulan yang telah diambil (Griffin, 2012). Populasi dalam 

penelitian ini adalah perempuan Indonesia berusia 17 sampai 56 tahun yang suka 

menggunakan kosmetik dari berbagai merek dan belum menggunakan kosmetik halal 

Wardah. Sampel adalah sekelompok dari kasus, partisipan, peristiwa, atau catatan 

yang terdiri dari sebagian target populasi, pilihlah dengan cermat untuk mewakili 

suatu populasi (Griffin, 2012). 

Terdapat beberapa langkah untuk menentukan sampel penelitian. Langkah 

yang pertama, menentukan populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

perempuan Indonesia berusia 17 sampai 56 tahun yang suka menggunakan kosmetik 

dari berbagai merek dan belum menggunakan kosmetik halal Wardah. 

Langkah selanjutnya, melakukan prosedur sampling atau yang biasa disebut 

dengan sampling method. Peneliti menggunakan metode sampel non probability 

sampling dengan teknik convenience sampling merupakan teknik penentuan sampel 

berdasarkan responden yang tersedia dan mudah diakses. Kriteria pengambilan data 

ini dipilih berdasarkan objek penelitian yang bersumber dari responden yang terdiri 

dari konsumen pengguna kosmetik dari berbagai merek dan belum pernah 

menggunakan kosmetik Wardah sebelumnya.  

Terakhir untuk mengetahui dimana besarnya jumlah sampel ditetapkan. 

Metode statistik dengan program SEM, ukuran sampel yang sesuai adalah antara 100-

200 Hair et al. (2010). Bila ukuran sampel terlalu besar, misalnya 500 maka metode 

menjadi sangat sensitif sehingga sulit mendapatkan ukuran-ukuran goodness of fit 
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yang baik. Pedoman ukuran sampel tergantung pada jumlah indikator kali 5 sampai 10 

Hair et al. (2010). Dalam penelitian ini jumlah sampelnya adalah sebagai berikut: 

Jumlah Sample = Indikator 𝒙 (5 – 10) 
Jumlah Sample = 23 𝒙 8 = 184 sampel 

 

3.5. Operasionalisasi Variabel 

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi Purchase Intention 

Kosmetik Halal merek Wardah dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner diukur 

dengan skala Interval 7 poin, mulai 1 sampai 7 sesuai dengan tingkat kesetujuan. 

 

Tabel 3.1  Operasionalisasi Variabel 
Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

Pengukuran 
Brand 
Awareness 
(BA) 

Kesadaran merek 
adalah kemampuan 
konsumen dapat 
mengenali dan 
mengingat merek 
dalam situasi yang 
berbeda. 
(Aaker,1996). 

BA1: Saya dapat mengenali 
merek Wardah di antara merek 
yang bersaing. 
BA2: Saya dapat secara cepat 
mengingat simbol atau logo 
dari merek Wardah. 

(Lee et al., 2008) 
 
BA3: Merek Wardah 
mempermudah saya untuk 
memilih produk kosmetik 
Halal. 
BA4: Merek Wardah 
mempengaruhi pilihan saya 
terhadap pembelian kosmetik 
Halal. 

(Meng, 2014) 
 

Interval Scale 
1-7 

Brand Images 
(BI) 

Citra merek adalah 
persepsi konsumen 
tentang merek, yang 
tercermin dari 
asosiasi merek yang 
ada di memori 
konsumen. 
(Keller, 2013) 

BI1: Merek Wardah memiliki 
reputasi yang baik. 
BI2: Wardah adalah merek 
yang bergengsi. 

(Lee et al., 2008) 
 
BI3: Citra merek Wardah 
sebanding dengan pribadi saya. 

Interval Scale 
1-7 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

BI4: Dibandingkan dengan 
kosmetik lainnya, Wardah 
memiliki kualitas yang tinggi. 

(Chatrattikorn, 2014) 
Perceived 
Quality 
(PQ) 

Penerimaan kualitas 
adalah persepsi 
konsumen terhadap 
kualitas secara 
keseluruhan atau 
keunggulan suatu 
produk / jasa 
dibandingkan 
dengan produk lain. 
(Keller, 2013) 

PQ1: Wardah merupakan 
merek yang terpercaya. 
PQ2: Wardah adalah merek 
yang berkualitas tinggi. 
PQ3: Produk Wardah 
berkualitas halal karena 
menggunakan bahan baku, 
proses produksi, dan packaging 
yang alami dan halal sesuai 
syari’at Islam. 

(Lee et al., 2008) 
 
PQ4: Membeli kosmetik Halal 
adalah kendali saya 
sepenuhnya. 
PQ5: Saya memiliki 
pengetahuan untuk membeli 
kosmetik Halal. 

(Meng, 2014) 
 

Interval Scale 
1-7 

Halal 
Awareness 
(HA) 

Halal Awareness 
adalah kesadaran 
konsumen untuk 
mengetahui 
kehalalan suatu 
produk sebelum 
membeli dan 
mengkonsumsi. 
(Abdul et al., 2010) 
 

HA1: Saya selalu sadar dengan 
bahan dasar produk kosmetik 
sebelum menggunakan. 
HA2: Saya tidak akan membeli 
suatu produk jika tidak terdapat 
logo halal dari LPPOM MUI. 

(Abdul et al., 2010) 
 
HA3: Saya cenderung membeli 
kosmetik Halal dengan merek 
terbaik yang saya ingat dan 
tahu. 
HA4: Saya lebih suka membeli 
kosmetik Halal dengan merek 
yang terkenal. 

(Meng, 2014) 
 

Interval Scale 
1-7 

Purchased 
Intention 
(PI) 

Minat pembelian 
adalah situasi 
dimana konsumen 
didorong untuk 
membeli produk 
sesuai dengan 
kondisi tertentu. 

PI1: Saya berencana untuk 
membeli kosmetik merek 
Wardah. 
PI2: Saya bersedia untuk 
merekomendasikan orang lain 
untuk membeli kosmetik 
merek Wardah. 

Interval Scale 
1-7 

 
 
 
 
 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

(Morwitz et al., 
2007) 

(Lee et al., 2008) 
 
PI3: Saya berencana untuk 
memilih kosmetik Halal di 
masa depan. 
PI4: Saya bersedia untuk 
menggunakan kosmetik Halal. 

(Meng, 2014) 
 
PI5: Wardah selalu menjadi 
pilihan saya yang pertama. 
PI6: Dalam membeli kosmetik 
baru, saya akan membeli 
kosmetik merek Wardah. 

(Chatrattikorn, 2014) 
 

 
 
 
 
 

Sumber: Lee et al. (2008), Meng (2014), Chatrattikorn (2014), dan Abdul et al. (2010) 

 

3.6. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini,  model yang akan digunakan adalah model hubungan 

atau pengaruh untuk menguji hipotesis yang diajukan maka metode analisis data yang 

digunakan adalah SEM (Structural Equation Models). SEM adalah prosedur untuk 

memperkirakan serangkaian hubungan ketergantungan antara satu set konsep atau 

konstruksi diwakili oleh beberapa variabel yang diukur dan dimasukkan ke dalam 

sebuah model yang terintegrasi (Malhotra, 2010). Menurut Santoso (2012), SEM 

merupakan teknik statistik multivariat yang merupakan kombinasi antara analisis 

faktor dan analisis regresi (korelasi) memiliki tujuan untuk menguji hubungan antar 

variabel yang ada pada sebuah model, baik itu antar indikator dengan konstruknya, 

ataupun hubungan antar konstruk.  

Proses SEM dilakukan secara otomatis yaitu dengan bantuan software yang 

membantu menganalisis model SEM, software tersebut adalah AMOS 21 for 

windows. Sebuah model SEM yang lengkap pada dasarnya terdiri dari Measurement 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 
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Model dan Overall Model. Measurement Model ditujukan untuk mengkonfirmasi 

sebuah dimensi atau factor berdasarkan indikator-indikator empirisnya. Selanjutnya, 

overall model adalah model keseluruhan hubungan yang membentuk atau 

menjelaskan kualitas antara factor. Menurut Wijanto (2008), ada beberapa tahapan 

pokok yang dilalui dalam menggunkana SEM untuk sebuah kegiatan penelitian, yaitu: 

1) Spesifikasi model (specification model) 

2) Identifikasi (identification) 

3) Estimasi (estimation) 

4) Uji kecocokan (Testing Fit) 

 

3.6.1. Spesifikasi model (Spesification Model) 

SEM dimulai dengan menspesifikasikan model yang akan diestimasi. 

Spesifikasi model yang mempresentasikan permasalahan yang diteliti adalah penting 

dalam SEM. 

Dalam penelitian ini terdapat variabel laten eksogen dan endogen, yaitu brand 

awareness,  halal awareness (variabel eksogen), brand image, perceived quality 

(variabel eksogen dan endogen), dan purchased intention (variabel endogen).  

Selanjutnya variabel teramati atau variabel terukur adalah variabel yang dapat 

diamati atau disebut sebagai variabel indikator. Variabel teramati merupakan 

indikator atau ukuran dari variabel eksogen maupun variabel endogen. Pada metode 

survey menggunakan kuesioner, setiap pertanyaan mewakili varibel, pada penelitian 

ini terdapat 23 variabel teramati dikarenakan terdapat 23 indikator pertanyaan. 
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Gambar 3.1 Spesifikasi Model Penelitian 
Sumber: AMOS 21 

 

3.6.2. Identifikasi (Identification)    

Pada tahap identifikasi kita perlu memeriksa identifikasi dari persamaan 

simultan tersebut. Secara garis besar ada 3 kategori identifikasi dalam persamaan 

simultan, yaitu: 

1) Under-Identified Model adala model dengan jumlah parameter yang di 

estimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersesbut 

merupakan variance dan  covariance dari variabel-variabel teramati). Pada 

SEM, model dikatakan underidentified  jika degree of freedom adalah 

negative. Jika terjadi underidentified maka estimasi dan penilaian model 

tidak perlu dilakukan.  

 

Peran Brand ..., Gadis Yudisianti Agityanugraheni, Ma.-IBS, 2015



48 
 

2) Just-Identified model adalah model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi sama dengan data yang diketahui. Pada SEM, model yang just 

identified mempunyai degree of freedom 0 (nol) dan dalam terminology 

SEM dinamakan saturated. Pada model yang  just identified, penilaian 

model tidak perlu dilakukan. 

 
3) Over-Idemtified model adalah model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi lebi kecil dari jumlah data yang diketahui. Dalam SEM, model 

dikatakan over identified  jika degree of freedom adalah positif. Jadi jika 

terjadi over identified maka estimas penilaian isa dilakukan. 

 

3.6.3. Estimasi (Estimation) 

Tahap ini berkaitan dengan estimasi terhadap model untuk menghasilkan nilai-

nilai parameter dengan menggunakan salah satu metode estimasi yang tersedia. 

Pemilihan metode estimasi yang digunakan seringkali ditentukan berdasarkan 

karakteristik dari variabel-variabel yang dianalisis. Estimator yang paling banyak 

digunakan dalam SEM adalah Maximum Likelihood Estimator (MLE). MLE ini 

secara iteratif akan meminimisasian fungsi F(S,Ʃ(θ)) sebagai berikut:  

F ML (ө)= log |Σ| (ө) + tr(SΣ-1) (ө)) – log |S| - (p+q) 

 

Dimana diasumsikan Ʃ(θ) dan S adalah definit positif, X dan Y adalah 

multinormal distribution, dan S mempunyai Wishart distribution (Bollen, 1989 dalam 

(Wijanto, 2008). Sedangkan p+q adalah banyaknya variabel teramati (X dan Y) dalam 

model.  
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3.6.4. Uji Kecocokan (Testing Fit)  

Dalam tahap ini, akan memeriksa tingkat kecocokan antara data dengan 

model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikansi koefisien-

koefisien dari model struktural. Menurut (Hair et al., 2010) evaluasi terhadap tingkat 

kecocokan data dengan model dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:  

1) Kecocokan model pengukuran (measurement model fit)  

2) Kecocokan keseluruhan model (overall model fit)  

 

3.6.4.1. Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit)  

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk 

atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa 

variabel teramati/indikator) secara terpisah melalui:  

1) Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik 

instrument yang akan diukur (Hair et al., 2010). 

 

Tabel 3.2 Uji Validitas 
No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

1. Kaiser meyer-olkin measure of 

sampling adequacy adalah statistik 

yang mengindikasikan proporsi variasi 

dalam variabel yang merupakan variasi 

umum (common variance), yakni 

variasi dalam penelitian  

Nilai KMO MSA > 0,5 menunjukkan bahwa 

faktor analisis dapat digunakan  
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No. 

 

Ukuran Validitas 

 

Nilai Disyaratkan 

2. Bartlett’s test of sphericity 

mengindikasikan bahwa matriks 

korelasi adalah matriks identitas yang 

mengindikasikan bahwa variabel-

variabel dalam faktor bersifat related 

atau unrelated  

Nilai signifikansi adalah hasil uji, jika nilai 

hasil uji < 0,05 menunjukkan hubungan yang 

signifikan antara variabel dan merupakan 

nilai yang diharapkan  

 

3. Anti image matrices, setiap nilai pada 
kolom diagonal anti-image correlation 
matrix menunjukkan measure of 
sampling adequacy dari masing-masing 
indikator. 

Nilai diagonal anti-image correlation matrix 

> 0,5 menunjukkan variabel cocok atau 

sesuai dengan struktur variabel lainnya di 

dalam faktor tersebut  

4. Total variance explained,  

 nilai pada kolom “cummulative %” 

menunjukkan persentase variansi yang 

disebabkan oleh keseluruhan faktor  

Nilai “cumulative %” harus > 60%  
 

5. Component matrix, nilai factor loading 

dari variabel-variabel komponen faktor  

Nilai factor loading ≥ 0,5  
 

Sumber: (Hair et al., 2010) 

 

2) Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran  

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya (Hair et al., 2010).Untuk mengukur reliabilitas 

dalam SEM akan digunakan composite reliability measure (ukuran reliabilitas 

komposit) dan variance extracted measure (ukuran ekstrak varian) (Hair et al., 

2010). 

a. Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus seperti 

berikut: 

Tabel 3.2 Uji Validitas (Lanjutan) 
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𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =  

Dimana standaridized loading (std loading) dapat diperoleh secara 

langsung hasil perhitungan AMOS, dan ej adalah measurement error untuk 

setiap indikator atau variabel teramati (Hair, Black, Babin, & Anderson, 

2010). 

 

b. Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam indikator-

indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh variabel laten. 

Ukuran ekstrak varian dapat dihitung sebagai berikut : (Hair, Black, Babin, 

& Anderson, 2010) 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 =  

Dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati dari 

model pengukuran. (Hair et al., 2010) menyatakan bahwa sebuah konstruk 

emmpunyai reliabilitas yang baik, jika nilai konstruk reliabilitasnya (construct 

reliability) ≥ 0,70 dan nilai ekstrak variannya (variance extracted) ≥ 0,50.  

 

3.6.4.2. Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit)  

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan untuk mengevaluasi secara 

umum derajat kecocokan atau Godness Of Fit (GOF) antara data dengan model. 

Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara 

langsung seperti ada teknik multivariate yang lain.  
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1. Ukuran Kecocokan Absolut  

Ukuran kecocokan absolute menentukan derajat prediksi model 

keseluruhan terhadap matriks korelasi dan kovarian. Dari berbagai ukuran 

kecocokan absolute, ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk 

mengevaluasi SEM adalah sebagai berikut: 

a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  

Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. Rumus 

perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut  

RMSEA  =  

Nilai RMSEA ≤ 0,05 menandakan close fit, sedangkan 0,05 < RMSEA ≤ 

0,08 menunjukkan good fit.  

 

b. CMIN/DF  

CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus 

perhitungan CMIN/DF adalah sebagai berikut:  

 

2. Ukuran Kecocokan Inkremental  

Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model yang diusulkan 

dengan model dasar (baseline model) yang sering disebut sebagai null model 

atau independence model.  

a. Comparative Fit Index (CFI)  

Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut: 
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CFI = 1 −   

Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI ≥ 0,90 menunjukkan 

good fit, sedangkan 0,80 ≤ CFI < 0,90 sering disebut sebagai marginal 

fit.  

Pembahasan tentang uji kecocokan serta batas-batas nilai yang 

menunjukkan tingkat kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap GOF 

(Goodness of Fit) dapat diringkas ke dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF 
 

 

 

 

 
 

Sumber: (Hair et al., 2010) 

Ukuran GOF Tingkat Kecocokan yang bisa diterima 

 
Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 

 

 
 

Rata-rata perbedaan per degree of freedom 

yang diharapkan terjadi dalam populasi dan 

bukan sample. 

RMSEA ≤ 0,80 adalah good fit, sedang 

RMSEA < 0,05 adalah close fit 

CMIN/DF Nilai CMIN/DF ≤ 5 adalah good fit 

Incremental fit Measures 

Comparative Fit Index 
(CFI)  

 

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih 

tinggi adalah lebih baik. CFI ≥0,90 adalah good 

fit, sedang 0,80 ≤ CFI < 0,90 adalah marginal 

fit.  
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BAB IV   

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1. Profile PT Paragon Technology and Innovation 

PT Paragon Technology and Innovation berdiri pada tahun 1985 dengan nama 

PT Pusaka Tradisi Ibu. Perusahaan ini baru mengganti nama menjadi PT Paragon 

Technology and Innovation (PTI) pada tahun 2011. Pendiri perusahaan ini adalah 

pasangan suami istri yang bernama Drs. H. Subakat Hadi, M.Sc dan Dra. Hj. 

Nurhayati Subakat, Apt. Pada awal berdirinya perusahaan ini hanya memproduksi 

perawatan rambut. Pada tahun 1985-1990, PT Pusaka Tradisi Ibu mengalami 

perkembangan yang pesat. Mulai dari Jabodetabek, produknya mulai tersebar dan 

bersaing secara langsung dengan dengan produk lama.  

Pada tahun 1995, PTI mulai mengembangkan merek Wardah. Namun karena 

manajemen yang kurang baik perusahaan ini belum bisa berjalan dengan baik. 

Wardah kembali dikembangkan pada tahun 1996 dengan bekerja sama dengan agen 

dalam memasarkan produknya. Sejak saat itu penjualannya mengalami peningkatan 

sehingga PT Pusaka Tradisi Ibu memasuki pasar tata rias (decorative). 

Ketika krisis ekonomi tahun 1998, PTI menyikapi dengan mengambil reaksi 

yang cepat pada saat para pesaing lain tidak berproduksi. Beberapa bulan kemudian, 

PTI justru mengembangkan pasar. PTI mengalami perkembangan kedua pada tahun 

1999-2003, penjualan merek Wardah mengalami peningkatan yang pesat. PTI 

melakukan perubahan dengan cara modernisasi perusahaan dari segi internal, yaitu 

melakukan program promosi dan membina tim promosi. 
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PT Pusaka Tradisi Ibu menerapkan Good Manufacturing Practice (GMP) dan 

Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB). Sehingga, pada tahun 2005 PTI 

mendapatkan sertifikat Good Manufacturing Practice (GMP) dan juga sebagai 

percontohan pelaksanaan CPKB untuk industri kosmetik lainnya. Saat ini, PTI sudah 

memiliki 26 Distribution Center (DC) yang tersebar di Indonesia dan Malaysia. 

Wardah merupakan salah satu merek kosmetik yang produksi PT Paragon 

Technology and Innovation (PTI). Wardah berasal dari bahasa Persia yang berarti 

bunga mawar yang indah. Saat ini, Wardah menjadi salah satu merek kosmetik yang 

sedang berkembang. Di tahun yang ke 20 ini Wardah sudah sangat terkenal baik di 

Indonesia maupun mancanegara. 

Berawal dari kosmetik industri rumahan, Nurhayati memproduksi kosmetik 

dengan bahan-bahan yang terjamin kehalalannya. Sasaran konsumen kosmetik 

Wardah adalah perempuan muslim di Indonesia. Beredarnya kosmetik Wardah di 

masyarakat saat itu melalui tempat-tempat media dakwah, seperti majelis taklim 

ataupun pengajian untuk perempuan muslim. Perkembangan fashion muslim juga 

banyak membawa keuntungan bagi Wardah sebagai produk kosmetik halal. Bagi 

perempuan berhijab, Wardah merupakan produk kosmetik yang dibutuhkan mereka. 

Wardah sebagai pelopor pertama kosmetik bersertifikat Halal dari LPPOM MUI 

berhasil membawa PT Paragon Technology and Innovation (PTI) sebagai salah satu 

produsen terbaik yang meraih tingkat pertumbuhan dengan nilai penjualan yang 

tinggi. Kemunculan Wardah disambut baik oleh perempuan muslim. Selain sebagai 

pionir kosmetik Halal, Wardah memiliki konsep kecantikan yang berbeda. Ada tiga 

konsep kecantikan yang diusung Wardah yaitu, pure and safe, beauty expert, dan 

inspiring beauty.  
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Faktor kesuksesan Wardah selain membidik pasar tertentu (perempuan 

muslim) dan konsep kecantikan yang berbeda, adalah dengan menggunakan strategi 

pemasaran ‘gado-gado’. Jika pada awalnya Wardah hanya menggunakan sistem 

tradisional (direct selling). Beberapa tahun terakhir pemasaran Wardah juga dilakukan 

dengan cara semi multi level marketing (MLM) dan MLM murni. Untuk urusan 

pendistribusian, Nurhayati menggandeng Ahad.Net, PT Mutiara Arum Lestari 

(MAL), dan Ny. Ariyani di Bandung. Meskipun terbukti pemasaran secara multilevel 

mampu menggelembungkan angka penjualan Wardah, sampai saat ini Wardah juga 

masih menggarap penjualan langsung. Langkah tersebut didukung oleh empat tim 

yang terdiri atas delapan orang per tim yang kerjanya berkeliling dengan mobil 

khusus untuk memasarkan Wardah secara tradisional. 
Seiring dengan maraknya middle-class moslem dan revolusi hijabers, kosmetik 

merek Wardah muncul sebagai pemain yang tiba-tiba menyeruak mencapai puncak 

sukses. Dalam melakukan promosi, Wardah menunjuk beberapa brand ambassador, 

seperti Inneke Koesherawati, penyanyi Dewi Sandra, fashion designer Dian Pelangi, 

hingga penyanyi Tulus. Saat ini Nurhayati bertekad meraih pasar yang lebih luas, 

yaitu Go International di tahun 2016. 

 

4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan 

I. Visi 

Menjadi perusahaan yang terus berkembang diberbagai bidang dengan 

menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. 
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II. Misi  

1. Mengembangkan karyawan yang berkompeten dengan 

menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk mendukung 

tercapainya kepuasan pelanggan. 

2. Menyediakan produk dan jasa yang berkualitas tinggi serta 

memenuhi kebutuhan pelanggan melalui program pemasaran 

yang baik. 

3. Mengembangkan operasi perusahaan yang sehat dalam segala 

aspek. 

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

dan berinovasi demi kepuasan pelanggan. 

5. Mengembangkan berbagai unit secara lateral. 

 

4.2. Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) 

4.2.1. Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada hasil 

pre-test sejumlah 30 responden untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin measure of 

sampling adequacy, bartlett’s test of spcerecity, anti – image matrices, total variance 

explained, dan factor loading of component matrix. Software yang digunakan adalah 

SPSS 22. 

 

 

Peran Brand ..., Gadis Yudisianti Agityanugraheni, Ma.-IBS, 2015



58 
 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test 

Variabel Indikator 
KMO Sig MSA Cummulative Factor 

Loading Kriteria 
>0,5 <0,05 >0,5 (%) >60% ≥ 0,5 

Brand 
BA1 

0.849 0,000 

0,857 
85,896 

 
  

0,934 Valid 
BA2 0,886 0,902 Valid 

Awareness BA3 0,827 0,935 Valid 
BA4 0,834 0,935 Valid 

Brand 
BI1 

0,816 0,000 

0,838 
 82,293 

 
 

0,880 Valid 
BI2 0,741 0,956 Valid 

Image 
 

BI3 0,899 0,901 Valid 
BI4 0,818 0,890 Valid 

Perceived 
PQ1 

0,865 0,000 

0,868 

82,770 
 
 
  

0,870 Valid 
PQ2 0,911 0,918 Valid 

Quality PQ3 0,871 0,939 Valid 
PQ4 0,818 0,918 Valid 
PQ5 0,860 0,902 Valid 

Halal 
HA1 

0,809 0,000 

0,841 
 76,153 

 
 

0,816 Valid 
HA2 0,827 0,879 Valid 

Awareness HA3 0,787 0,887 Valid 
HA4 0,792 0,906 Valid 

Purchase 

PI1 

0,870 0,000 

0,883 

80,013 
 
 
 
  

0,905 Valid 
PI2 0,855 0,917 Valid 
PI3 0,864 0,923 Valid 

Intention PI4 0,867 0,828 Valid 
PI5 0,871 0,882 Valid 
PI6 0,881 0,909 Valid 

Sumber: Hasil penolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 22 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.1, menunjukkan seluruh indikator pernyataan 

dalam instrument penelitian dapat memenuhi nilai yang telah disyaratkan atau dapat 

disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan dalam pre-test adalah valid. Oleh 

karena itu, tidak perlu ada item indikator yang harus disingkirkan atau dibuang, semua 

item indikator dalam penelitian ini dapat digunakan untuk tahap penelitian 

selanjutnya. 
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4.2.2. Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas indikator 

pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kuisioner terhadap variabelnya. Dengan melihat 

batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0,60 maka indikator pernyataan dalam kuisioner 

dinyatakan reliable, konsisten, dan relevan terhadap variabel (Malhotra, 2010). 

Berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas indikator penelitian.  

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-Test 

Variabel Cronbach’s 
Alpha Kriteria 

Brand Awareness 0,943 Reliable 
Brand Image 0,926 Reliable 
Perceived Quality 0,947 Reliable 
Halal Awareness 0,891 Reliable 
Purchase Intention 0,948 Reliable 

Sumber: Hasil penolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 22 

Berdasarkan hasil ada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua variabel 

penelitian, yaitu brand awareness, brand image, perceived quality, halal awareness, 

dan purchase intention memiliki cronbach’s alpha ≥ 0,60. Hasil ini menyatakan jika 

item indikator pernyataan dalam kuisioner ditanyakan ke responden yang sama dan 

berbeda, hasilnya akan cenderung tetap dan konsisten. 

 

4.3. Profil Responden 

Profil responden dilakukan untuk menjelaskan dan menggambarkan demografi 

dan karakteristik responden secara keseluruhan berdasarkan usia, pendidikan terakhir, 

pekerjaan saat ini, rata-rata penghasilan per bulan, asal mangetahui kosmetik Wardah, 

dan jenis kosmetik yang sering dipakai. 
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4.3.1. Usia 

Peneliti mengelompokkan skala usia responden menjadi 5 kelompok, yaitu 

skala usia 17-24 tahun, 25-32 tahun, 33-40 tahun, 41-49 tahun, dan 50-56 tahun. 

 

Gambar 4.1 Usia Responden 
Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2007 

Pada gambar 4.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini adalah responden yang berusia antara 17-24 tahun yang berjumlah 161 

orang atau sebesar 87,5% dari total responden, kemudian diikuti oleh responden yang 

berusia antara 25-32 tahun dengan jumlah responden 20 orang atau sebesar 10,87%, 

kemudian diikuti oleh responden yang berusia antara 33-40 tahun yang berjumlah 1 

orang atau sebesar 0,54%,  sisanya sebanyak 2 responden yang berusia 50-56 tahun 

dengan persentase 1,09%, dan tidak ada responden yang berusia 41-49 tahun. 

 

4.3.2. Pendidikan Terakhir 

Peneliti mengelompokkan skala pendidikan terakhir responden menjadi 5 

kelompok, yaitu skala pendidikan SMP/Sederajat, pendidikan SMA/Sederajat, 

pendidikan Diploma, pendidikan Sarjana, dan Pascasarjana. 

87,5

10,87
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Gambar 4.2 Pendidikan Terakhir 
Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2007 

Pada gambar 4.2 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini adalah responden dengan pendidikan terakhir SMA/Sederajat yang 

berjumlah 95 orang atau sebesar 51,63%, kemudian diikuti oleh responden dengan 

pendidikan terakhir Sarjana (S1) yang berjumlah 76 orang atau sebesar 41,30%, 

kemudian diikuti oleh responden dengan pendidikan terakhir Diploma yang berjumlah 

6 orang atau sebesar 3,26%, dan responden dengan pendidikan terakhir Pascasarjana 

yang berjumlah 6 orang atau 3,26%, sisanya sebanyak 1 orang responden dengan 

pendidikan terakhir SMP/Sederajat dengan persentase 0,54%. 

 

4.3.3. Pekerjaan Saat Ini 

Peneliti mengelompokkan skala pendidikan terakhir responden menjadi 5 

kelompok, yaitu skala pekerjaan sebagai Pelajar / Mahasiswa, pekerjaan sebagai 

Pegawai Swasta, pekerjaan sebagai Pegawai Negeri, pekerjaan sebagai Pegawai 

BUMN, dan pekerjaan sebagai Wirausaha. 
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Gambar 4.3 Pekerjaan Saat Ini 
Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2007 

Pada gambar 4.3 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini adalah responden dengan pekerjaan sebagai Pelajar / Mahasiswa yang 

berjumlah 111 orang atau sebesar 60,33%, kemudian diikuti oleh responden dengan 

pekerjaan sebagai pegawai Swasta yang berjumlah 59 orang atau sebesar 32,07%, 

kemudian diikuti oleh responden dengan pekerjaan sebagai pegawai BUMN yang 

berjumlah 9 orang atau sebesar 4,89%, kemudian diikuti oleh responden dengan 

pekerjaan sebagai Wirausaha yang berjumlah 3 orang atau sebesar 1,63%, dan sisanya 

sebanyak 2 orang sebagai pegawai Negeri dengan persentase 1,09%. 

 

4.3.4. Rata-rata Pengeluaran per Bulan 

Peneliti mengelompokkan skala rata-rata pengeluaran responden menjadi 5 

kelompok, yaitu rata-rata pengeluaran < 2 juta rupiah, rata-rata pengeluaran 2 - 5 juta 

rupiah, rata-rata pengeluaran 5 - 8 juta rupiah, rata-rata pengeluaran 8 - 11 juta rupiah, 

dan rata-rata pengeluaranan 11 - 14 juta rupiah. 
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Gambar 4.4 Rata-rata Pengeluaran per Bulan 
Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2007 

Pada gambar 4.4 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini adalah responden dengan rata-rata pengeluaran 2 - 5 juta rupiah yang 

berjumlah 103 orang atau sebesar 55,98%, kemudian diikuti oleh responden dengan 

rata-rata pengeluaran 5 - 8 juta rupiah yang berjumlah 63 orang atau sebesar 34,24%, 

kemudian diikuti oleh responden dengan rata-rata pengeluaran < 2 juta rupiah yang 

berjumlah 11 orang atau sebesar 5,98%, dan sisanya sebanyak 1 orang dengan rata-

rata pengeluaran 11 - 14 juta rupiah dengan persentase 0,54%. 

 

4.3.5. Asal Mengetahui Kosmetik Wardah 

Peneliti mengelompokkan skala asal responden mengetahui kosmetik Wardah 

menjadi 5 kelompok, yaitu melalui Televisi / Radio, melalui Koran / Majalah, melalui 

Teman, melalui Keluarga, dan melalui madia lainnya. 
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Gambar 4.5 Asal Mengetahui Kosmetik Wardah 
Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2007 

Pada gambar 4.5 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini adalah asal responden mengetahui kosmetik Wardah melalui Televisi / 

Radio yang berjumlah 155 orang atau sebesar 82,42%, kemudian diikuti asal 

responden mengetahui kosmetik Wardah melalui Koran / Majalah yang berjumlah 61 

orang atau sebesar 33,15%, kemudian diikuti asal responden mengetahui kosmetik 

Wardah melalui Teman yang berjumlah 55 orang atau sebesar 29,89%, kemudian 

diikuti asal responden mengetahui kosmetik Wardah melalui Keluarga yang 

berjumlah 26 orang atau sebesar 14,13%, dan sisanya berjumlah 2 orang responden 

yang mengetahui kosmetik Wardah dari media lain dengan persentase 1,1%. 

 

4.3.6. Jenis Kosmetik Yang Sering Dipakai 

Peneliti mengelompokkan skala kategori kosmetik yang sering dipakai 

responden menjadi 7 kelompok, yaitu ketegori Pelembab (wajah/tubuh/kaki), ketegori 

Foam&Cleanser (wajah/tubuh), ketegori Wewangian, ketegori Make Up Muka, 

ketegori Make Up Mata, ketegori Make Up Bibir, dan ketegori kosmetik lain. 
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Gambar 4.6 Jenis Kosmetik Yang Sering Dipakai 
Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2007 

Pada gambar 4.6 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini adalah responden yang menggunakan kosmetik ketegori 

Foam&Cleanser (wajah/tubuh) yang berjumlah 135 orang atau sebesar 73,37%, 

kemudian diikuti oleh kosmetik ketegori Wewangian yang berjumlah 125 orang atau 

sebesar 67,93%, kemudian diikuti oleh kosmetik ketegori Make Up Bibir yang 

berjumlah 122 orang atau sebesar 66,30%, kemudian diikuti oleh kosmetik ketegori 

Make Up Muka yang berjumlah 114 orang atau sebesar 61,96%, kemudian diikuti 

oleh kosmetik ketegori Pelembab (wajah/tubuh/kaki) yang berjumlah 101 orang atau 

sebesar 54,90%, kemudian diikuti oleh kosmetik ketegori Make Up Mata yang 

berjumlah 62 orang atau sebesar 33,70%, dan sisanya sebanyak 23 orang 

menggunakan kosmetik kategori lain dengan persentase 12,5%. 

 

4.4. Hasil Analisis Data 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada bab tiga, metode 

analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation 

Model (SEM) dengan software AMOS 21 sebagai upaya pengujian hipotesis. AMOS 
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dipilih karena penggunaannya yang cukup mudah dan cukup sering digunakan untuk 

analisis data SEM. Analisis data SEM bertujuan untuk mendapatkan dan 

mengevaluasi kecocokan model yang diajukan. Kemudian, setelah diketahui semua 

hasil pengolahan data, selanjutnya akan diinterpretasikan dan akan ditarik kesimpulan 

berdasarkan pada hasil analisis data SEM. Alat bantu atau software tambahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft Office Excel 2007 dan SPSS 22. 

 

4.4.1. Spesifikasi Model 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini menerapkan analisis SEM 

sebagai upaya pengujian hipotesis. Spesifikasi model dan path diagram dalam 

penelitian ini telah dijelaskan ada bab III di gambar 3.1, dimana model penelitian 

terdiri dari 5 variabel, 7 hipotesis, dan 23 indikator untuk menguji adanya hubungan 

kausalitas antara variabel-variabel yang dihipotesiskan. 

 

4.4.2. Identifikasi Model 

Analisis SEM hanya dapat dilanjutkan apabila hasil identifikasi model 

menunjukkan bahwa model termasuk dalam kategori over-identified. Identifikasi ini 

dilakukan dengan melihat nilai degree of freedom (df) dari model penelitian. Tabel 

dibawah ini merupakan hasil output AMOS yang menunjukkan nilai df sebesar 223. 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa model termasuk kategori over-identified karena 

memiliki nilai df positif. Oleh karena itu, analisis data SEM bisa dilanjutkan ke tahap 

selanjutnya. 
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Tabel 4.3 Computation of Degrees of Freedom 

Number of distinct  

sample moments 

 

276 

Number of distinct  

parameters to be estimated 

 

53 

Degrees of freedom (276-53) 
 

223 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

 

4.4.3. Estimasi Model 

Sebelum melakukan analisis kelayakan model pada penelitian ini, hasil 

estimasi model perlu dievaluasi terlebih dahulu agar memenuhi asumsi-asumsi dan 

persyaratan yang harus dipenuhi untuk menganalisis data SEM. 

 

4.4.3.1. Sample Size 

Jumlah sampel data pada penelitian sudah memenuhi asumsi SEM, yaitu 184 

data yang didapat dari perhitungan 23 indikator dikali 8. Jumlah sampel data tersebut 

sesuai dengan jumlah data yang direkomendasikan antara 100-200 data sampel.  

 

4.4.4. Hasil Uji Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

4.4.4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan 

dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten 

yang diukurnya. Menurut (Hair et al. 2010), suatu variabel dapat dikatakan 

mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya (standardized loading 

factors) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70. 
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Reliabilitas adalah konsisten suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya (Hair et al. 2010). Mengukur reliabilitas dalam SEM 

akan digunakan composite reliability Measure dan variance extracted Measures, 

sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability (CR) 

≥ 0,70 dan variance extracted (AVE) ≥ 0,50. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel Laten Indikator 
Uji Validitas Uji Realibilitas 

Factor 

Loading 
Kriteria Construct 

Realibility 

Variance 

Extract 
Kesimpulan 

Brand Awareness 

BA1 0,748 Valid 

0,816 0,526 Reliable BA2 0,791 Valid 
BA3 0,685 Valid 
BA4 0,671 Valid 

Brand Image 

BI1 0,663 Valid 

0,815 0,527 Reliable BI2 0,659 Valid 
BI3 0,787 Valid 
BI4 0,783 Valid 

Perceived Quality 

PQ1 0,768 Valid 

0,842 0,517 Reliable 
PQ2 0,730 Valid 
PQ3 0,687 Valid 
PQ4 0,699 Valid 
PQ5 0,709 Valid 

Halal Awareness 

HA1 0,778 Valid 

0,810 0,517 Reliable HA2 0,684 Valid 
HA3 0,682 Valid 
HA4 0,728 Valid 

Purchase 
Intention 

PI1 0,754 Valid 

0,901 0,605 Reliable 

PI2 0,809 Valid 
PI3 0,782 Valid 
PI4 0,694 Valid 
PI5 0,831 Valid 
PI6 0,788 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 dan Ms. Excel 2007 
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Berdasarkan hasil tabel 4.4 di atas, menunjukkan bahwa variabel teramati 

dalam penelitian ini memiliki nilai factor loading lebih dari ≥ 0,50 dan hampir 

mencapai ≥ 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas variabel teramati 

terhadap variabel latennya adalah valid karena memenuhi kriteria dari validitas. 

Selain itu, tabel 4.5 di atas juga menunjukkan bahwa semua nilai construct 

reliability (CR) ≥ 0,70, dan semua nilai variance extracted (AVE) ≥ 0,50. Secara 

keseluruhan dapat dikatakan bahwa nilai reliabilitas model pengukuran (measurement 

model) ini adalah baik dan dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang 

digunakan sebagai observed variable mampu menjelaskan variabel laten yang 

dibentuknya. 

Selanjutnya, berdasarkan uji kelayakan model (Goodness of Fit) dari uji 

measurement model diketahui nilai dari model fit. Pertama, nilai CMIN/DF kurang 

dari sama dengan 3, yaitu 2,241 yang berarti memenuhi kriteria good fit. Kedua, 

diketahui bahwa nilai CFI antara 0,80 ≤ CFI ≤ 0,90, yaitu 0,880 yang berarti marginal 

fit. Ketiga, nilai RMSEA menunjukkan nilai antara 0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10, yaitu 

0,082 yang berarti marginal fit. 

 

4.4.5. Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

4.4.5.1. Goodness of Fit (GOF) 

Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum 

derajat kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan model. Menilai 

GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara langsung 

seperti teknik multivariat yang lainnya. SEM tidak mempunyai satu uji statistik 
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terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan prediksi model. Sebagai gantinya, para 

peneliti telah mengembangkan beberapa ukuran GOF yang dapat digunakan secara 

bersama-sama atau kombinasi. 

Tabel 4.5 di bawah ini menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokan 

model keseluruhan berdasarkan perhitungan SEM dengan menggunakan tool AMOS 

21. 

Tabel 4.5 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Tingkat Kecocokan Hasil 
Perhitungan Kesimpulan 

Absolute-Fit Measures 

CMIN/df CMIN/DF ≤ 3,00 (good fit)  2,241  Good fit 

RMSEA 

 
RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 0,08 
≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit)   

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 
 

 0,082  Marginal fit 

Incremental Fit Measure 

CFI 
CFI≥ 0,90 (good fit) 

 0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit)  
CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,880  Marginal fit 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, kita dapat melihat bahwa satu ukuran GOF, yaitu 

CMIN/DF mengindikasikan kecocokan yang baik (good fit). Dua ukuran GOF yang 

lainnya, yaitu RMSEA dan CFI menunjukkan kecocokan yang marginal fit. Maka dari 

itu, model keseluruhan mengindikasikan bahwa secara keseluruhan data good fit 

dengan model SEM. 
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4.4.5.2. Hasil Analisis Model Keseluruahan (Overall Model Fit) 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang mempunyai 

hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel laten eksogen dan 

variabel endogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap koefisien-

koefisien atau parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal atau 

pengaruh variabel laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai dengan rerangka 

konseptual penelitian. Kemudian, pada analisis model keseluruhan akan diketahui 

tingkat signifikansi dengan cara melihat nilai p. Jika nilai estimasi paramater 

menunjukkan hasil positif dengan tingkat signifikansi p < 0,05 maka hipotesis yang 

diajukan berarti didukung data. Namun, jika nilai estimasi parameter menunjukkan 

hasil yang negatif dengan tingkat signifikansi p > 0,05 maka hipotesis yang diajukan 

berarti tidak didukung data. Hasil pengujian hipotesis pada model keseluruhan dapat 

dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini. 

Tabel 4.6 Output Regression Weights 

Hipotesis Path Estimasi p Kesimpulan 

1 Purchase Intention <--- Brand Awareness 
-0,091 0,262 

Tidak 
Didukung 

Data 

2 Brand Image <--- Brand Awareness 1,072 *** Didukung 
Data 

3 Perceived Quality <--- Brand Awareness 0,641 *** Didukung 
Data 

4 Perceived Quality <--- Brand Image 
0,105 0,439 

Tidak 
Didukung 

Data 

5 Purchase Intention <--- Brand Image 
0,186 0,153 

Tidak 
Didukung 

Data 

6 Purchase Intention <--- Perceived Quality 0,509 0,003 Didukung 
Data 

7 Purchase Intention <--- Halal Awareness 0,209 0,002 Didukung 
Data 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 
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Berdasarkan tabel 4.6 di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Brand Awareness tidak berpengaruh terhadap Purchase Intention 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 

-0,091 dengan nilai p 0,262. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

negatif dan tidak signifikan dengan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. 

Dengan demikian, brand awareness tidak berpengaruh terhadap purchase 

intention hipotesis tidak dapat diterima. 

2. Brand Awareness berpengaruh positif terhadap Brand Image 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 

1,072 dengan nilai p ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, brand 

awareness memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap brand 

image dan hipotesis dapat diterima. 

3. Brand Awareness berpengaruh positif terhadap Perceived Quality 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 

0,641 dengan nilai p ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, brand 

awareness memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perceived 

quality dan hipotesis dapat diterima. 

4. Brand Image tidak berpengaruh terhadap Perceived Quality 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 

0,105 dengan nilai p 0,439. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

positif tetapi tidak signifikan dengan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. 
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Dengan demikian, brand image tidak berpengaruh terhadap perceived quality 

hipotesis tidak dapat diterima. 

5. Brand Image tidak berpengaruh terhadap Purchase Intention 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 

0,186 dengan nilai p 0,153. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

positif tetapi tidak signifikan dengan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. 

Dengan demikian, brand image tidak berpengaruh terhadap purchase intention 

hipotesis tidak dapat diterima. 

6. Perceived Quality berpengaruh positif terhadap Purchase Intention 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 

0,509 dengan nilai p 0,003. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, 

perceived quality memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

purchase intention dan hipotesis dapat diterima. 

7. Halal Awareness berpengaruh positif terhadap Purchase Intention 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 

0,209 dengan nilai p 0,002. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, halal 

awareness memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap purchase 

intention dan hipotesis dapat diterima. 
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4.5. Pembahasan 

Pada penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan bahwa seluruh variabel 

telah memenuhi kriteria konstruk validitas dan reliabilitas, serta model pengukuran 

lainnya yang sesuai dengan metode Structural Equation Modeling (SEM). Pada hasil 

pengujian hipotesis yang diajukan pada model penelitian ini, seluruh hipotesis 

memiliki hubungan yang signifikan. Pembahasan dari hasil pengujian masing-masing 

hipotesis penelitian dibahas pada sub-bab di bawah ini. 

 

4.5.1. Pengaruh dari Brand Awareness  terhadap Purchase Intention 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kesadaran merek tidak berpengaruh 

terhadap minat pembelian. Penelitian ini tidak sejalan oleh hasil penelitian yang 

dilakukan sebelumnya oleh Chi (2009) yang menyatakan bahwa merek yang terkenal 

di masyarakat akan berpengaruh positif dan signifikan untuk meningkatkan minat 

pembelian suatu merek. Kesadaran merek pada kosmetik Wardah di masyarakat 

Indonesia seperti merek Wardah memudahkan konsumen dalam memilih kosmetik 

halal dan merek Wardah mempengaruhi pilihan konsumen dalam membeli kosmetik 

tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian kosmetik Wardah, karena 

masyarakat (pengguna kosmetik) tidak merasakan pengaruh secara keseluruhan dari 

kesadaran merek itu terhadap minat beli mereka. 

 

4.5.2. Pengaruh dari Brand Awareness  terhadap Brand Image 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan antara kesadaran merek terhadap citra merek. 
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Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran merek yang baik di masyarakat akan 

berdampak baik juga pada citra merek itu sendiri. Hasil penelitian ini juga sejalan 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hombrug et al. (2010) yang menyatakan 

bahwa kesadaran merek dapat mempengaruhi citra suatu merek. Suatu merek yang 

tersimpan di memori konsumen/calon konsumen lebih mudah untuk membangun 

merek yang kuat dalam memori. Kesadaran merek kosmetik Wardah di masyarakat 

seperti pengenalan merek Wardah diantara merek kosmetik yang bersaing, dan 

kecepatan dalam mengingat simbol atau logo dari merek Wardah, serta perbandingan 

kualitas kosmetik merek Wardah dengan kosmetik lain menghasilkan respon positif 

dari masyarakat. Oleh karena itu di dalam penelitian ini kesadaran merek memiliki 

hubungan positif dan signifikan terhadap citra merek. 

 

4.5.3. Pengaruh dari Brand Awareness  terhadap Perceived Quality  

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan antara kesadaran merek terhadap penerimaan 

kualitas. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran merek yang baik akan berdampak 

baik juga pada penerimaan kualitas di masyarakat. Hasil penelitian ini juga sejalan 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Chi (2009) yang menyatakan bahwa 

kesadaran merek dapat mempengaruhi penerimaan kualitas konsumen/calon 

konsumen untuk membeli suatu merek. Kesadaran merek kosmetik Wardah di 

masyarakat seperti kecepatan dalam mengingat simbol atau logo dari merek Wardah, 

kepercayaan konsumen terhadap merek Wardah, dan pengetahuan dalam kualitas 

tertentu (halal) menghasilkan respon positif dari masyarakat. Oleh karena itu di dalam 
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penelitian ini kesadaran merek memiliki hubunngan positif dan signifikan terhadap 

penerimaan kualitas. 

 

4.5.4. Pengaruh dari Brand Image  terhadap Perceived Quality 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan citra merek tidak berpengaruh 

terhadap penerimaan kualitas. Penelitian ini tidak sejalan oleh hasil penelitian yang 

dilakukan sebelumnya oleh Severi & Ling (2013) yang menyatakan bahwa kualitas 

citra merek digunakan konsumen akan berpengaruh positif dan signifikan untuk 

mengevaluasi kualitas produk. Citra merek kosmetik Wardah di masyarakat Indonesia 

seperti perbandingan pribadi konsumen dengan merek Wardah, dan kualitas dari 

merek Wardah, serta kepercayaan konsumen terhadap merek Wardah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan kualitas masyarakat pada kosmetik 

Wardah, karena masyarakat (pengguna kosmetik) tidak merasakan pengaruh secara 

keseluruhan dari citra merek itu terhadap penerimaan kualitas mereka. Hal tersebut 

terkait masih kurangnya rasa percaya konsumen kosmetik di Indonesia terhadap citra 

dan kualitas dari merek kosmetik lokal. Para konsumen kosmetik terbiasa dipengaruhi 

citra dan kualitas dari merek kosmetik luar negeri karena beranggapan merek 

kosmetik internasional sudah lebih lama ada dan banyak dipakai masyarakat luar 

negeri dibandingkan dengan merek Wardah (lokal). 

 

4.5.5. Pengaruh dari Brand Image  terhadap Purchase Intention  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan citra merek tidak berpengaruh 

terhadap minat pembeliaan. Penelitian ini tidak sejalan oleh hasil penelitian yang 
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dilakukan sebelumnya oleh Chi (2009) yang menyatakan bahwa perasaan positif yang 

diterima konsumen menghasilkan minat pembelian suatu merek. Citra merek 

kosmetik Wardah di masyarakat Indonesia seperti reputasi yang baik, dan gengsi 

merek Wardah tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian masyarakat 

pada kosmetik Wardah, karena masyarakat (pengguna kosmetik) tidak merasakan 

pengaruh secara langsung dari citra merek Wardah terhadap minat pembelian mereka. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa citra halal yang dibangun oleh kosmetik 

Wardah ternyata tidak berpengaruh secara langsung terhadap minat beli masyarakat 

Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Hal tersebut terkait dengan masih 

kurangnya dukungan pemerintah terhadap pengetahuan konsep halal pada masyarakat 

Indonesia. Selain itu, masih kurangnya dukungan masyarakat Indonesia terhadap 

eksistensi merek kosmetik lokal seperti kosmetik Wardah. 

 

4.5.6. Pengaruh dari Perceived Quality  terhadap Purchase Intention 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan antara penerimaan kualitas terhadap minat 

pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan kualitas yang baik di masyarakat 

akan berdampak baik juga pada minat pembelian itu sendiri. Hasil penelitian ini juga 

sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Chi (2009) yang menyatakan 

bahwa penerimaan kualitas dapat mempengaruhi minat pembelian secara positif. 

Semakin tinggi kualitas yang diterima dan nilai yang dirsakan konsumen, berdampak 

pada minat pembelian yang tinggi. Penerimaan kualitas kosmetik Wardah di 

masyarakat seperti terpercayanya suatu merek, pengetahuan dalam membeli suatu 

merek halal, dan rencana konsumen dikemudian hari dalam membeli merek Wardah 
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menghasilkan respon positif dari masyarakat. Oleh karena itu di dalam penelitian ini 

penerimaan kualitas memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap minat 

pembelian. Hal tersebut diperkuat dengan pengalaman pengguna kosmetik Wardah 

dari artikel online seperti berikut. 

Menurut Wardani, H (2013) dalam (www.blogspot.com yang diakses pada 3 

Agustus pukul 21:25) bercerita tentang pengalaman pertamanya dengan produk 

kosmetik Wardah, dia menemukan ketertarikan dengan kosmetik Wardah karena 

dandanan dari sales counter Wardah. Ketika mencoba lipstik dari Wardah Exclusive 

Lipstick yang dilengkapi dengan pelembab ekstra seperti olive oil, jojoba oil, dan 

vitamin E, bibir Wardani menjadi lembab terawat dan tidak kering. Mulai sejak itu 

Wardani menggaunakan seluruh rangkaian perawatan wajah dari kosmetik Wardah 

hingga saat ini. 

 

4.5.7. Pengaruh dari Halal Awareness  terhadap Purchase Intention  

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan antara halal awareness terhadap minat 

pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran produk halal yang baik di 

masyarakat akan berdampak baik juga pada minat pembelian itu sendiri. Hasil 

penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Borzooei & 

Asgari, 2013) yang menyatakan bahwa kepribadian produk halal dapat mempengaruhi 

minat pembelian konsumen pada suatu bisnis. Kesadaran produk halal kosmetik 

Wardah di masyarakat seperti kesadaran konsumen dengan logo halal MUI dan 

terkenalnya suatu merek halal menghasilkan respon positif dari masyarakat. Oleh 

karena itu di dalam penelitian ini halal awareness memiliki hubungan positif dan 
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signifikan terhadap minat pembelian. Hal tersebut diperkuat dengan pengalaman 

pengguna kosmetik Wardah dari artikel online seperti berikut.  

Menurut Mariana (2013) dalam (www.blogdetik.com yang diakses pada 3 

Agustus pukul 22:10) permasalahan kosmetik halal bukanlah masalah yang bisa 

dianggap sepele. Mulai dari bahan baku, proses produksi, pengemasan produk, 

distribusi, hingga sistem manajemen dari perusahaan mempengaruhi nilai 

halal/tidaknya suatu produk. Mariana juga mempertimbangkan seberapa mudah 

kosmetik terhapus saat terkena air wudhu, hingga akhirnya semua itu Mariana rasakan 

setelah 5 tahun menggunakan Wardah.  

 

4.5.8. Variabel yang berpengaruh langsung terhadap Purchase Intention 

Berdasarkan penjelasan hasil pembahasan diatas, variabel yang mempengaruhi 

minat pembelian secara lagsung adalah perceived quality dan halal awareness. 

Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penerimaan kualitas terhadap 

minat pembelian, dan juga kesadaran produk halal terhadap minat pembelian di 

masyarakau Indonesia. Hal tersebut didukung oleh pendapat Chi (2009) yang 

menyatakan bahwa penerimaan kualitas dapat mempengaruhi minat pembelian secara 

positif. Dan juga, Borzooei & Asgari (2013) yang menyatakan bahwa kepribadian 

produk halal dapat mempengaruhi minat pembelian konsumen pada suatu bisnis. 

 

4.6. Implikasi Manajerial 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh brand 

awareness terhadap brand image dan perceived quality pada produk kosmetik halal 
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merek Wardah, pengaruh brand image dan perceived quality terhadap purchase 

intention pada produk kosmetik halal merek Wardah, serta pengaruh brand awareness 

dan halal awareness terhadap purchase intention pada produk kosmetik halal merek 

Wardah. 

Penelitian ini juga menganalisis profil responden berdasarkan 184 data yang 

didapat. Profil responden penelitian ini terdiri dari usia, pendidikan terakhir, 

pekerjaan, rata-rata pengeluaran per bulan, asal mengetahui Wardah, dan jenis 

kosmetik yang sering digunakan. Analisis profil responden diambil berdasarkan 

mayoritas jawaban responden. Mayoritas responden penelitian ini  berusia 17 – 24 

tahun dengan jenjang pendidikan terakhir SMA dan sarjana. Mayoritas responden 

penelitian ini memiliki pekerjaan sebagai mahasiswi dan karyawati swasta dan 

memiliki rata-rata pengeluaran tiap bulan sebesar Rp 2-8 juta. Responden tersebut 

mengatahui Wardah melalui iklan di media cetak dan elektronik. Jenis kosmetik yang 

sering digunakan sangat beragam, namun mereka cenderung memilih foam&cleanser, 

wewangian, make up muka dan bibir. 

 

Gambar 4.7 Model Pembahasan 
Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 
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Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diberikan implikasi manajerial untuk 

pihak Wardah sebagai berikut. 

1. Hasil penelitian menyatakan adanya pengaruh yang signifikan dari brand 

awareness  (kesadaran merek), dapat dilihat pada lampiran 8 yang merupakan data 

hasil rerata kuesioner. Kosmetik Wardah dapat dikenali masyarakat diantara 

kosmetik yang bersaing, hal tersebut berkaitan dengan iklan besar-besaran yang 

dilakukan pihak Wardah pada media cetak maupun eketronik. Pada iklan tersebut, 

pihak Wardah menggambarkan bahwa kecantikan yang sesungguhnya adalah 

kecantikan dari alam. Selain itu, pendekatan promosi yang menarik seperti 

menjadi sponsor utama konser musik musisi jazz papan atas, kosmetik Wardah 

sangat familiar dikalangan remaja ataupun dewasa awal. Dapat dilihat dari usia 

mayoritas responden yang berusia 17 – 24 tahun dengan jenjang pendidikan 

terakhir SMA dan sarjana. Kemudian, kosmetik Wardah memudahkan masyarakat 

dalam memilih produk kosmetik halal. Hal tersebut berkaitan dengan identitas 

halal yang sudah dipeloporkan Wardah sejak awal, berbeda dengan merek 

kosmetik yang sudah ada, namun baru mencantumkan kehalalan mereka. Selain 

itu, kosmetik Wardah sejak awal berdiri sudah memiliki segmentasi pasar khusus 

yaitu masyarakat muslim, semenjak itu kosmetik Wardah menjadi kosmetik yang 

selalu dikaitkan dengan wanita muslim. Upaya yang harus dilakukan pihak 

Wardah kedepan hendaknya memperbaiki simbol atau logo merek mereka, 

misalnya memberi warna yang cerah dengan desain tulisan yang elegan untuk 

mencerminkan anak muda. Kemudian, dengan mayoritas rerata pengeluaran per 

bulan Rp 2-8 juta perlu ditambahkan informasi pada produk & iklan bahwa setiap 

pembelian produk kosmetik Wardah digunakan untuk membangun institusi 

pendidikan umum untuk seluruh agama. Upaya-upaya tersebut dilakukan guna 
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meningkatkan minat beli kosmetik Wardah dikalangan anak muda namun sudah 

menyadarkan mereka berbagi kepada sesama manusia, selain itu sebagai bagian 

dari menambahkan segmentasi pasar mereka dikalangan non-muslim. 

2. Hasil penelitian menyatakan adanya pengaruh yang signifikan dari perceived 

quality  (penerimaan kualitas), dapat dilihat pada lampiran 8 yang merupakan data 

hasil rerata kuesioner. Pembelian kosmetik Wardah merupakan kendali 

sepenuhnya di masyarakat, hal tersebut berkaitan dengan adanya logo halal dari 

MUI pada setiap kemasan produk Wardah yang membuat masyarakat percaya 

dengan kualitas kahalalan produk Wardah. Selain itu, sebagai percontohan 

pelaksana Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) untuk industri kosmetik 

dan pelopor kosmetik halal yang pertama di Indonesia, membuat masyarakat 

yakin dengan eksistensi kosmetik Wardah. Kemudian, kosmetik Wardah menjadi 

kosmetik yang dipercaya masyarakat, hal ini berkaitan dengan umur kosmetik 

Wardah yang sudah 20 tahun. Di umur yang semakin dewasa ini kosmetik 

Wardah semakin menunjukan eksistensi yang baik, dari segi komposisi produk 

dan juga manajemen perusahaannya. Selain itu, sangat jarang didengar ditelinga 

masyarakat mengenai berita miring bahwa kosmetik Wardah memberikan dampak 

negatif yang drastis pada kulit penggunanya, hal tersebut membuat masyarakat 

percaya bahwa komposisi kosmetik mereka benar-benar alami. Upaya yang harus 

dilakukan pihak Wardah kedepan hendaknya memberikan edukasi pengetahuan 

kepada masyarakat mengenai kosmetik halal, mulai dari bahan baku, proses, 

packaging, sampai dengan kosmetik tersebut dinyatakan halal sesuai dengan 

syari’at islam. Kemudian, dengan mayoritas responden mahasiswi dan juga 

karyawati swasta, ada baiknya upaya edukasi pengetahuan kosmetik halal itu 

dilaksanakan pada hari-hari special perempuan seperti valentine day atau mother 
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day. Upaya-upaya tersebut dilakukan guna membuka pengetahuan masyarakat 

bahwa menggunakan produk halal tidak hanya dilihat dari logo halal dan bahan 

baku saja tetapi juga terdapat hal lain yang harus diperhatikan untuk mencapai 

kehalalan suatu produk. Selain itu, guna manyentuh hati para perempuan untuk 

lebih mencintai diri sendiri apa adanya dengan menggunakan produk yang alami 

dan halal, sehingga definisi cantik tidak hanya untuk rupa saja. Jika upaya-upaya 

tersebut dilakukan maka dapat mendorong minat beli kosmetik Wardah lebih 

banyak lagi dan dapat memajukan industri kosmetik dalam negeri agar bisa 

bersaing dengan peredaran kosmetik luar negeri guna mengharumkan nama 

Indonesia. 

3. Hasil penelitian menyatakan adanya pengaruh yang signifikan dari halal 

awareness (kesadaran produk halal), dapat dilihat pada lampiran 8 yang 

merupakan data hasil rerata kuesioner. Masyarakat lebih suka membeli kosmetik 

halal dengan merek terkenal, hal tersebut berkaitan dengan masih sedikitnya jenis 

kosmetik halal yang beredar di Indonesia. Selain itu, sebagai pelopor kosmetik 

halal yang pertama di Indonesia kosmetik Wardah sangat familiar ditelinga 

masyarakat. Kemudian, saat ini masyarakat sudah menyadari pentingnya 

memperhatikan bahan dasar produk kosmetik sebelum menggunakan, hal ini 

berkaitan dengan banyaknya berita dimedia mengenai dampak kosmetik dengan 

bahan-bahan yang berbahaya. Dengan kondisi perekonomian global seperti saat 

ini, banyaknya produsen yang berlomba-lomba meraup keuntungan yang 

sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan dampak pada konsumen mereka, 

sehingga konsumen sendiri yang harus menentukan produk kosmetik mana yang 

mereka pilih berdasarkan bahan bakunya. Upaya yang harus dilakukan pihak 

Wardah kedepan hendaknya bekerjasama dengan MUI mengenai halal pada 
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produk kosmetik. Dengan mayoritas responden yang mengetahui Wardah melalui 

iklan media cetak dan elektronik, sebaiknya ditambahkan logo halal MUI pada 

iklan kosmetik Wardah. Hal tersebut dilakukan guna menyadarkan masyarakat 

mengenai kosmetik halal. Kemudian, melaksanakan edukasi pengatahuan 

kosmetik halal secara berkala, sehingga masyarakat sangat menantikan acara yang 

diselenggarakan Wardah. Upaya-upaya tersebut dilakukan guna lebih 

menyadarkan masyarakat Indonesia dengan kehadiran kosmetik yang halal. 

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim konsep halal pada 

suatu produk makanan, kosmetik, dan obat, Indonesia dapat lebih maju 

dibandingkan negara muslim lainnya. 
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BAB V   

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa jauh peran brand 

awareness terhadap brand image dan perceived quality pada produk kosmetik halal 

merek Wardah serta pengaruhnya terhadap purchase intention. dan untuk 

menganalisis seberapa jauh peran halal awareness terhadap purchase intention pada 

produk kosmetik halal merek Wardah. Hasil analisis data yang dilakukan dengan 

menggunakan analisis SEM menunjukkan bahwa terdapat enam hipotesis yang 

memiliki  pengaruh positif dan satu hipotesis yang memiliki pengaruh negatif, serta 

terdapat tiga hipotesis yang tidak signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Brand Awareness berpengaruh positif terhadap Purchase Intention pada 

produk kosmetik halal merek Wardah tidak terbukti dalam penelitian ini. 

2. Brand Awareness berpengaruh positif terhadap Brand Image pada produk 

kosmetik halal merek Wardah terbukti dalam penelitian ini. 

3. Brand Awareness berpengaruh positif terhadap Perceived Quality pada 

produk kosmetik halal merek Wardah terbukti dalam penelitian ini. 

4. Brand Image berpengaruh positif terhadap Perceived Quality pada produk 

kosmetik halal merek Wardah tidak terbukti dalam penelitian ini. 

5. Brand Image berpengaruh positif terhadap Purchase Intention pada produk 

kosmetik halal merek Wardah tidak terbukti dalam penelitian ini. 
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6. Perceived Quality berpengaruh positif terhadap Purchase Intention pada 

produk kosmetik halal merek Wardah terbukti dalam penelitian ini. 

7. Halal Awareness berpengaruh positif terhadap Purchase Intention pada 

produk kosmetik halal merek Wardah terbukti dalam penelitian ini. 

 

5.2. Saran 

Penelitian ini masih memiliki kekurangan sehingga masih memerlukan 

penyempurnaan untuk penelitian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, beberapa 

saran yang mungkin dapat diberikan untuk perusahaan kosmetik khususnya Wardah 

Kosmetik dan untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut. 

1. Wardah kosmetik diharapkan meningkatkan kesadaran merek mereka 

dengan membuat simbol atau logo yang lebih menarik, misalnya memberi 

warna yang cerah dengan desain tulisan yang elegan untuk mencerminkan 

anak muda (17–24tahun). Responden yang mayoritas pendidikannya 

merupakan pelajar/mahasiswi dengan mayoritas rerata pengeluaran per 

bulan Rp 2-8 juta perlu ditambahkan informasi pada produk & iklan 

bahwa setiap pembelian produk kosmetik Wardah digunakan untuk 

membangun institusi pendidikan umum untuk seluruh agama. Jika upaya 

tersebut dilakukan kemungkinan besar dapat meningkatkan minat beli 

kosmetik Wardah dikalangan anak muda namun sudah menyadarkan 

mereka berbagi kepada sesama manusia, selain itu sebagai bagian dari 

menambahkan segmentasi pasar mereka dikalangan non-muslim.  

2. Wardah Kosmetik diharapkan selalu mempertahankan kehalalan produk 

serta sistem menejemen perusahaan dengan memberikan edukasi 

pengatahuan kepada masyarakat mengenai kosmetik halal, mulai dari 
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bahan baku, proses, packaging, sampai dengan kosmetik tersebut 

dinyatakan halal sesuai dengan syari’at islam. Dengan mayoritas 

pekerjaan responden adalah mahasiswi dan karyawati swasta, penting 

dilakukannya edukasi yang menarik seperti bersamaan dengan 

memperingati hari valentine atau hari ibu, sehingga edukasi tersebut 

menyentuh hati mereka. Wardah Kosmetik juga diharapkan dapat 

memajukan industri kosmetik dalam negeri agar bisa bersaing dengan 

peredaran kosmetik luar negeri. Sehingga makin diminati seluruh 

masyarakat dalam ataupun luar negeri, dan dapat mengharumkan nama 

Indonesia.  

3. Wardah kosmetik diharapkan meningkatkan kesadaran produk halal 

dengan melakukan kerjasama dengan MUI mengenai produk halal pada 

kosmetik. Dengan iklan yang sudah tersebar dimedia cetak dan elektronik, 

sebaiknya ditambahkan logo halal MUI pada iklan kosmetik Wardah guna 

menyadarkan masyarakat mengenai kosmetik halal. Selain itu, 

pelaksanaan edukasi pengatahuan kosmetik halal dilakukan secara berkala, 

sehingga masyarakat sangat menantikan acara yang diselenggarakan 

Wardah. Sehingga  masyarakat Indonesia  menyadari kehadiran kosmetik 

yang halal. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim 

diharapkan masyarakat lebih tahu mengenai konsep halal pada suatu 

produk makanan, kosmetik, dan obat, sehingga Indonesia dapat lebih maju 

dibandingkan negara muslim lainnya. 

4. Untuk penelitian selanjutnya, dapat mengganti objek penelitian yang 

mungkin nantinya akan semakin berkembang dan tidak berhenti di 

perusahaan kosmetik saja. Serta dapat menambahkan variabel-variabel 
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penelitian yang ada, sehingga akan memperkaya penelitian dan diharapkan 

menghasilkan penelitian yang lebih detail dan bermanfaat. Baik untuk 

peneliti sebelumnya dan untuk objek yang di teliti. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian 

Saya Gadis Yudisianti A. adalah Mahasiswa STIE Indonesia Banking School yang 
sedang melakukan penelitian. Terkait dengan hal tersebut, saya mohon atas kesediaan 
bapak/ibu/saudara/i untuk berpartisipasi dengan menjawab sejumlah pertanyaan yang 
disajikan dalam halaman ini. Atas perhatian dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih. 

A. Pertanyaan Screening 

1. Jenis Kelamin 

 Perempuan 

 Laki-laki (berhenti sampai disini) 
 

2. Apakah anda suka memakai kosmetik? 

 Ya 

 Tidak (berhenti sampai disini) 
 

3. Apakah anda mengutamakan 'Halal' sebagai bagian penting dalam memilih 
kosmetik? 

 Ya 

 Tidak (berhenti sampai disini) 
4. Apakah anda tahu kosmetik Halal Wardah? 

 Ya 

 Tidak (berhenti sampai disini) 
 

5. Apakah anda sudah memakai kosmetik Wardah? 

 Ya (berhenti sampai disini) 

 Tidak  
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B. Profil Responden 

1. Usia 

 17 tahun - 24 tahun 

 25 tahun - 32 tahun 

 33 tahun - 40 tahun 

 41 tahun - 49 tahun 

 50 tahun - 56 tahun 

 Other:  
 

2. Pendidikan Terakhir 

 SMP/Sederajat 

 SMA/Sederajat 

 Diploma 

 Sarjana (S1) 

 Pascasarjana (S2/S3) 

 Other:  
 

3. Pekerjaan Saat Ini 

 Pelajar/Mahasiswa 

 Pegawai Swasta 

 Pegawai Negeri 

 Pegawai BUMN 

 Wirausaha (Enterpreneur) 

 Other:  
 

4. Rata-rata pengeluaran per bulan 

(dalam rupiah) 

 2 juta - 5 juta 

 5 juta - 8 juta 

 8 juta - 11 juta 

 11 juta - 14 juta 
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 14 juta - 17 juta 

 Other:  
 

5. Dari mana anda tahu kosmetik Halal Wardah? 

(boleh lebih dari 1) 

 Televisi / Radio 

 Koran / Majalah 

 Teman 

 Keluarga 

 Other:  
 

6. Jenis kosmetik apa yang suka anda pakai? 

(boleh pilih lebih dari 1) 

 Pelembab (wajah / tubuh / kaki) 

 Foam & Cleanser (wajah / tubuh) 

 Wewangian (deodorant / cologne / parfum) 

 Make Up Muka (alas bedak / bedak / blush on) 

 Make Up Mata (eye shadow / eyeliner / maskara) 

 Make Up Bibir (lipbalm / lipstik / lipgloss) 

 Other:  
 

 

 

C. Persepsi Responden 

PETUNJUK PENGISIAN: Bacalah setiap pernyataan berikut, lalu berikanlah 
penilaian Anda terhadap masing-masing pernyataan dalam skala 1 hingga 7. Semakin 
ke arah nilai 1 berarti semakin Anda tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan, 
sebaliknya semakin ke arah nilai 7 berarti semakin setuju Anda dengan pernyataan 
terkait. Setiap orang dapat mempunyai jawaban yang berbeda dan tidak ada jawaban 
yang dianggap benar maupun salah, oleh karena itu pilihlah jawaban yang paling 
sesuai dengan diri anda. 
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1. Saya dapat mengenali kosmetik merek Wardah di antara merek yang 
bersaing. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju        Setuju 

 

2. Saya dapat secara cepat mengingat simbol atau logo dari kosmetik merek 
Wardah. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju        Setuju 

 

3. Kosmetik merek Wardah mempermudah saya untuk memilih produk 
kosmetik Halal. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju        Setuju 

 

4. Kosmetik merek Wardah mempengaruhi pilihan saya terhadap pembelian 
kosmetik Halal. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju        Setuju 

 

5. Merek Wardah memiliki reputasi yang baik 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju        Setuju 
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6. Wardah adalah merek yang bergengsi. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju        Setuju 

 

7. Citra pada merek Wardah sebanding dengan pribadi saya. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju        Setuju 

 

8. Dibandingkan dengan kosmetik lainnya, kosmetik Wardah memiliki kualitas 
yang tinggi. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju        Setuju 

 

9. Wardah merupakan merek yang terpercaya. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju        Setuju 

 

10. Wardah adalah merek yang berkualitas tinggi. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju        Setuju 
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11. Produk kosmetik Wardah berkualitas halal karena menggunakan bahan 
bahan baku, proses produksi, dan packaging yang alami dan halal sesuai syari'at 
Islam 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju        Setuju 

 

12. Membeli kosmetik Halal adalah kendali saya sepenuhnya. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju        Setuju 

 

13. Saya memiliki pengetahuan untuk membeli kosmetik Halal. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju        Setuju 

 

14. Saya selalu sadar dengan bahan dasar produk kosmetik sebelum 
menggunakan. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju        Setuju 

 

15. Saya tidak akan membeli suatu produk jika tidak terdapat logo halal dari 
LPPOM MUI. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju        Setuju 
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16. Saya cenderung membeli kosmetik Halal dengan merek terbaik yang saya 
ingat dan tahu. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju        Setuju 

 

17. Saya lebih suka membeli kosmetik Halal dengan merek yang terkenal. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju        Setuju 

 

18. Saya berencana untuk membeli kosmetik Wardah. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju        Setuju 

 

19. Saya bersedia untuk merekomendasikan orang lain untuk membeli kosmetik 
Wardah. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju        Setuju 

 

20. Saya berencana untuk memilih kosmetik Halal di masa depan. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju        Setuju 
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21. Saya bersedia untuk menggunakan kosmetik Halal. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju        Setuju 

 

 

22. Kosmetik Wardah menjadi pilihan saya yang pertama. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju        Setuju 

 

23. Dalam membeli kosmetik baru, saya akan membeli kosmetik Wardah. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju        Setuju 
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Lampiran 2 : Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pre-Test 

 

1. Brand Awareness 

Factor Analysis Brand Awareness 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,849 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 105,204 

df 6 

Sig. ,000 
 
 

Anti-image Matrices 

 BA1 BA2 BA3 BA4 

Anti-image Covariance BA1 ,223 -,111 -,068 -,049 

BA2 -,111 ,300 -,027 -,050 

BA3 -,068 -,027 ,199 -,112 

BA4 -,049 -,050 -,112 ,202 

Anti-image Correlation BA1 ,857a -,428 -,321 -,229 

BA2 -,428 ,886a -,110 -,204 

BA3 -,321 -,110 ,827a -,557 

BA4 -,229 -,204 -,557 ,834a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 
 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,436 85,896 85,896 3,436 85,896 85,896 

2 ,267 6,683 92,579    
3 ,169 4,234 96,813    
4 ,127 3,187 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 
Component 

1 

BA1 ,934 

BA2 ,902 

BA3 ,935 

BA4 ,935 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Realibility Brand Awareness 

 

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 

,943 4 

 
 

2. Brand Image 

Factor Analysis Brand Image 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,816 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 92,123 

df 6 

Sig. ,000 
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Anti-image Matrices 

 BI1 BI2 BI3 BI4 

Anti-image Covariance BI1 ,324 -,115 -,067 ,030 

BI2 -,115 ,158 -,077 -,123 

BI3 -,067 -,077 ,318 -,054 

BI4 ,030 -,123 -,054 ,289 

Anti-image Correlation BI1 ,838a -,509 -,210 ,099 

BI2 -,509 ,741a -,343 -,574 

BI3 -,210 -,343 ,899a -,178 

BI4 ,099 -,574 -,178 ,818a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 
 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,292 82,293 82,293 3,292 82,293 82,293 

2 ,341 8,530 90,823    
3 ,254 6,346 97,169    
4 ,113 2,831 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 

Component Matrixa 

 
Component 

1 

BI1 ,880 

BI2 ,956 

BI3 ,901 

BI4 ,890 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Realibility Brand Image 

 

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 

,926 4 

 
 

3. Perceived Quality 

Factor Analysis Perceived Quality 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,865 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 137,855 

df 10 

Sig. ,000 
 

Anti-image Matrices 

 PQ1 PQ2 PQ3 PQ4 PQ5 

Anti-image Covariance PQ1 ,294 -,089 -,097 ,036 -,033 

PQ2 -,089 ,234 -,059 -,042 -,019 

PQ3 -,097 -,059 ,179 -,063 -,012 

PQ4 ,036 -,042 -,063 ,175 -,119 

PQ5 -,033 -,019 -,012 -,119 ,221 

Anti-image Correlation PQ1 ,868a -,340 -,424 ,156 -,128 

PQ2 -,340 ,911a -,287 -,207 -,082 

PQ3 -,424 -,287 ,871a -,357 -,058 

PQ4 ,156 -,207 -,357 ,818a -,607 

PQ5 -,128 -,082 -,058 -,607 ,860a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Peran Brand ..., Gadis Yudisianti Agityanugraheni, Ma.-IBS, 2015



104 
 

 
Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,139 82,770 82,770 4,139 82,770 82,770 

2 ,400 8,002 90,772    
3 ,196 3,915 94,688    
4 ,158 3,168 97,856    
5 ,107 2,144 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 

Component Matrixa 

 
Component 

1 

PQ1 ,870 

PQ2 ,918 

PQ3 ,939 

PQ4 ,918 

PQ5 ,902 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
Realibility Perceived Quality 

 
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 

,947 5 
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4. Halal Awareness 

Factor Analysis Halal Awareness 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,809 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 66,940 

df 6 

Sig. ,000 
 

Anti-image Matrices 

 HA1 HA2 HA3 HA4 

Anti-image Covariance HA1 ,491 -,077 -,005 -,172 

HA2 -,077 ,373 -,167 -,070 

HA3 -,005 -,167 ,335 -,136 

HA4 -,172 -,070 -,136 ,318 

Anti-image Correlation HA1 ,841a -,179 -,012 -,436 

HA2 -,179 ,827a -,473 -,204 

HA3 -,012 -,473 ,787a -,417 

HA4 -,436 -,204 -,417 ,792a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,046 76,153 76,153 3,046 76,153 76,153 

2 ,468 11,708 87,861    
3 ,276 6,895 94,756    
4 ,210 5,244 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Component Matrixa 

 
Component 

1 

HA1 ,816 

HA2 ,879 

HA3 ,887 

HA4 ,906 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 
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a. 1 components 

extracted. 

 

 
Realibility Halal Awareness 

 

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 

,891 4 

 

 

5. Purchase Intention 

Factor Analysis Purchase Intention 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,870 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 163,032 

df 15 

Sig. ,000 
 

Anti-image Matrices 

 PI1 PI2 PI3 PI4 PI5 PI6 

Anti-image Covariance PI1 ,221 -,096 ,028 -,040 -,064 -,044 

PI2 -,096 ,177 -,092 -,008 -,017 ,017 

PI3 ,028 -,092 ,179 -,082 -,054 -,031 

PI4 -,040 -,008 -,082 ,335 ,082 -,105 

PI5 -,064 -,017 -,054 ,082 ,243 -,098 
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PI6 -,044 ,017 -,031 -,105 -,098 ,219 

Anti-image Correlation PI1 ,883a -,485 ,143 -,148 -,276 -,199 

PI2 -,485 ,855a -,519 -,033 -,084 ,087 

PI3 ,143 -,519 ,864a -,335 -,260 -,155 

PI4 -,148 -,033 -,335 ,867a ,288 -,389 

PI5 -,276 -,084 -,260 ,288 ,871a -,427 

PI6 -,199 ,087 -,155 -,389 -,427 ,881a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,801 80,013 80,013 4,801 80,013 80,013 

2 ,437 7,289 87,302    
3 ,292 4,868 92,170    
4 ,231 3,843 96,013    
5 ,139 2,321 98,334    
6 ,100 1,666 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

Component Matrixa 

 
Component 

1 

PI1 ,905 

PI2 ,917 

PI3 ,923 

PI4 ,828 

PI5 ,882 

PI6 ,909 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Realibility Purchase Intention 

 
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 

,948 6 
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Lampiran 3 : Hasil Olahan SEM 

Computation of degrees of freedom (Default model) 
Number of distinct sample moments: 276 

Number of distinct parameters to be estimated: 53 

Degrees of freedom (276 - 53): 223 

Result (Default model) 
Minimum was achieved 

Chi-square = 499,743 

Degrees of freedom = 223 

Probability level = ,000 
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Lampiran 4 : 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

      Estimate 

BA4 <--- Brand_Awareness 0,671 

BA3 <--- Brand_Awareness 0,685 

BA2 <--- Brand_Awareness 0,791 

BA1 <--- Brand_Awareness 0,748 

BI4 <--- Brand_Image 0,783 

BI3 <--- Brand_Image 0,787 

BI2 <--- Brand_Image 0,659 

BI1 <--- Brand_Image 0,663 

PQ4 <--- Perceived_Quality 0,699 

PQ3 <--- Perceived_Quality 0,687 

PQ2 <--- Perceived_Quality 0,73 

PQ1 <--- Perceived_Quality 0,768 

HA4 <--- Halal_Awareness 0,728 

HA3 <--- Halal_Awareness 0,682 

HA2 <--- Halal_Awareness 0,684 

HA1 <--- Halal_Awareness 0,778 

PQ5 <--- Perceived_Quality 0,709 

PI4 <--- Purchase_Intention 0,694 

PI3 <--- Purchase_Intention 0,782 

PI2 <--- Purchase_Intention 0,809 

PI1 <--- Purchase_Intention 0,754 

PI5 <--- Purchase_Intention 0,831 

PI6 <--- Purchase_Intention 0,788 
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Lampiran 5 : 

CR dan AVE 

Variabel Laten Indikator lamda 1-lamda2 
Construct 

Realibility 
>0,7 

Variance 

Extract  
>0,5 

Brand Awareness 

BA1 0,748 0,440 

0,816 0,526 
BA2 0,791 0,374 

BA3 0,685 0,531 

BA4 0,671 0,550 

Brand Image 

BI1 0,663 0,560 

0,815 0,527 
BI2 0,659 0,566 

BI3 0,787 0,381 

BI4 0,783 0,387 

Perceived Quality 

PQ1 0,768 0,410 

0,842 0,517 

PQ2 0,730 0,467 

PQ3 0,687 0,528 

PQ4 0,699 0,511 

PQ5 0,709 0,497 

Halal Awareness 

HA1 0,778 0,395 

0,810 0,517 
HA2 0,684 0,532 

HA3 0,682 0,535 

HA4 0,728 0,470 

Purchase Intention 

PI1 0,754 0,431 

0,901 0,605 

PI2 0,809 0,346 

PI3 0,782 0,388 

PI4 0,694 0,518 

PI5 0,831 0,309 

PI6 0,788 0,379 
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Lampiran 6 : 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 53 499,743 223 ,000 2,241 

Saturated model 276 ,000 0 
  

Independence model 23 2549,710 253 ,000 10,078 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,804 ,778 ,881 ,863 ,880 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,881 ,709 ,775 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 276,743 215,749 345,465 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 2296,710 2138,408 2462,395 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 2,731 1,512 1,179 1,888 
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Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence model 13,933 12,550 11,685 13,456 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,082 ,073 ,092 ,000 

Independence model ,223 ,215 ,231 ,000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 605,743 621,743 776,134 829,134 

Saturated model 552,000 635,321 1439,322 1715,322 

Independence model 2595,710 2602,654 2669,654 2692,654 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 3,310 2,977 3,686 3,398 

Saturated model 3,016 3,016 3,016 3,472 

Independence model 14,184 13,319 15,090 14,222 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 95 101 

Independence model 21 23 
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Lampiran 7 : 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

      Estimate S.E. C.R. P Label 
Brand_Image <--- Brand_Awareness 1,072 0,132 8,102 ***   
Perceived_Quality <--- Brand_Image 0,105 0,135 0,775 0,439   
Perceived_Quality <--- Brand_Awareness 0,641 0,181 3,549 ***   
Purchase_Intention <--- Brand_Awareness -0,091 0,211 -0,430 0,667   
Purchase_Intention <--- Brand_Image 0,186 0,130 1,431 0,153   
Purchase_Intention <--- Perceived_Quality 0,509 0,170 2,988 0,003   
Purchase_Intention <--- Halal_Awareness 0,209 0,067 3,120 0,002   
BA4 <--- Brand_Awareness 1,000 

   
  

BA3 <--- Brand_Awareness 0,958 0,118 8,142 ***   
BA2 <--- Brand_Awareness 1,219 0,132 9,204 ***   
BA1 <--- Brand_Awareness 1,081 0,123 8,790 ***   
BI4 <--- Brand_Image 1,000 

   
  

BI3 <--- Brand_Image 0,977 0,092 10,619 ***   
BI2 <--- Brand_Image 0,797 0,090 8,843 ***   
BI1 <--- Brand_Image 0,788 0,087 9,028 ***   
PQ4 <--- Perceived_Quality 1,000 

   
  

PQ3 <--- Perceived_Quality 1,009 0,112 9,017 ***   
PQ2 <--- Perceived_Quality 1,132 0,121 9,345 ***   
PQ1 <--- Perceived_Quality 1,220 0,129 9,454 ***   
HA4 <--- Halal_Awareness 1,000 

   
  

HA3 <--- Halal_Awareness 1,019 0,129 7,916 ***   
HA2 <--- Halal_Awareness 0,996 0,118 8,459 ***   
HA1 <--- Halal_Awareness 1,157 0,133 8,699 ***   
PQ5 <--- Perceived_Quality 1,128 0,126 8,931 ***   
PI4 <--- Purchase_Intention 1,000 

   
  

PI3 <--- Purchase_Intention 1,194 0,136 8,801 ***   
PI2 <--- Purchase_Intention 1,233 0,136 9,070 ***   
PI1 <--- Purchase_Intention 1,161 0,136 8,512 ***   
PI5 <--- Purchase_Intention 1,304 0,140 9,289 ***   
PI6 <--- Purchase_Intention 1,137 0,128 8,865 ***   
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Lampiran 8 : 

Analisis Data Primer 

No. Pernyataan 

Skor 
per 
Item 

Skor 
Rerata 

Variabel Brand Awareness 
1 Saya dapat mengenali merek Wardah di antara merek yang bersaing. 1164 6,326087 
2 Saya dapat secara cepat mengingat simbol atau logo dari merek Wardah. 1132 6,152174 
3 Merek Wardah mempermudah saya untuk memilih produk kosmetik Halal. 1152 6,26087 

4 
Merek Wardah mempengaruhi pilihan saya terhadap pembelian kosmetik 
Halal. 1133 6,157609 

Variabel Brand Image 
1 Merek Wardah memiliki reputasi yang baik. 1156 6,282609 
2 Wardah adalah merek yang bergengsi. 1136 6,173913 
3 Citra merek Wardah sebanding dengan pribadi saya. 1112 6,043478 

4 
Dibandingkan dengan kosmetik lainnya, Wardah memiliki kualitas yang 
tinggi. 1116 6,065217 

Variabel Perceived Quality 
1 Wardah merupakan merek yang terpercaya. 1192 6,478261 
2 Wardah adalah merek yang berkualitas tinggi. 1158 6,293478 

3 
Produk Wardah berkualitas halal karena menggunakan bahan baku, proses 
produksi, dan packaging yang alami dan halal sesuai syari’at Islam. 1185 6,440217 

4 Membeli kosmetik Halal adalah kendali saya sepenuhnya. 1206 6,554348 
5 Saya memiliki pengetahuan untuk membeli kosmetik Halal. 1186 6,445652 

Variabel Halal Awareness 

1 
Saya selalu sadar dengan bahan dasar produk kosmetik sebelum 
menggunakan. 1195 6,494565 

2 
Saya tidak akan membeli suatu produk jika tidak terdapat logo halal dari 
LPPOM MUI. 1187 6,451087 

3 
Saya cenderung membeli kosmetik Halal dengan merek terbaik yang saya 
ingat dan tahu. 1181 6,418478 

4 Saya lebih suka membeli kosmetik Halal dengan merek yang terkenal. 1198 6,51087 
Variabel Purchase Intention 

1 Saya berencana untuk membeli kosmetik merek Wardah. 1166 6,336957 

2 
Saya bersedia untuk merekomendasikan orang lain untuk membeli 
kosmetik merek Wardah. 1174 6,380435 

3 Saya berencana untuk memilih kosmetik Halal di masa depan. 1175 6,38587 
4 Saya bersedia untuk menggunakan kosmetik Halal. 1184 6,434783 
5 Wardah selalu menjadi pilihan saya yang pertama. 1176 6,391304 

6 
Dalam membeli kosmetik baru, saya akan membeli kosmetik merek 
Wardah. 1184 6,434783 
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