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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
I.

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Masalah
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.
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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 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.

1.2.

Ruang Lingkup Penelitian
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?
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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?

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.

8.

Untuk menguji dan menganalisis variabel yang mempengaruhi Purchase
Intention serta implikasi manajerial penelitian.
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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.
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.
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 mereka
(Keller, 2013). 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.
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). 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.
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.
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2.1.4. Citra Merek (Brand Image)
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 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.
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). 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.

2.1.6. Halal Awareness
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 Abdul et al. (2010), Halal Awareness adalah kesadaran konsumen untuk
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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.
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.

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 Shaari & Arifin (2010) dalam Borzooei & Asgari (2013), minat pembelian
merek Halal akan membantu untuk lebih memahami kebutuhan, harapan, dan persepsi
konsumen.
Indikator dalam variabel purchase intention menurut Lee et al. (2008), Meng (2014),
dan Chatrattikorn (2014) adalah sebagai berikut:

2.2.

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.

Rerangka Konseptual
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
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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
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.
H2: Brand Awareness memiliki pengaruh positif terhadap Brand Image
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.
H3: Brand Awareness memiliki pengaruh positif terhadap Perceived Quality
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
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), minat pembelian pelanggan dipengaruhi oleh
citra merek dan perusahaan terkait dengan pemasaran.
H5: Brand Image memiliki pengaruh positif terhadap Purchase Intention
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
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yang diterima dan nilai yang dirasakan dari merek tertentu, berdampak pada minat
pembelian konsumen yang tinggi.
H6: Perceived Quality memiliki pengaruh positif terhadap Purchase Intention
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.
H7: Halal Awareness memiliki pengaruh positif terhadap Purchase Intention

2.3.

Model Penelitian

III.
3.1.

METODOLOGI PENELITIAN
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.
3.2.

Desain Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif

(descriptive). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yang
akan dilakukan satu kali dalam suatu periode (cross sectional design). Cross sectional
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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.
a. Data Primer
Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk menyelesaikan
masalah penelitian (Malhotra, 2010). Kuesioner diukur dengan skala Interval 7
poin, mulai 1 sampai 7 sesuai dengan tingkat kesetujuan.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung penyelesaian
penelitian (Malhotra, 2010).
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). 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.
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). Dalam penelitian ini, jumlah indikator pertanyaan sebanyak 23 pertanyaan. demi
memperkuat hasil pengolahan data maka jumlah data yang diinginkan sebesar 184 data,
berarti hasil pengali yang didapat adalah 8. Hasil tersebut masih memenuhi kriteria
berdasarkan (Hair et al. 2010).
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3.5.

Operasionalisasi Variabel
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel
Variabel

Definisi

Brand
Awareness
(BA)

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

Brand Images
(BI)

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

Perceived
Quality
(PQ)

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

Halal Awareness
(HA)

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

Alat Ukur
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)
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.
BI4:
Dibandingkan
dengan
kosmetik
lainnya,
Wardah
memiliki kualitas yang tinggi.
(Chatrattikorn, 2014)
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)
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

Skala
Pengukuran
Interval Scale
1-7

Interval Scale
1-7

Interval Scale
1-7

Interval Scale
1-7
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan)
Variabel

Definisi

Alat Ukur

Skala
Pengukuran

yang terkenal.
Purchased
Intention
(PI)

IV.
4.1.

Minat pembelian
adalah situasi dimana
konsumen didorong
untuk membeli produk
sesuai dengan kondisi
tertentu. (Morwitz et
al., 2007)

(Meng, 2014)
PI1: Saya berencana untuk
membeli kosmetik merek Wardah.
PI2:
Saya
bersedia
untuk
merekomendasikan orang lain
untuk membeli kosmetik merek
Wardah.
(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)

Interval Scale
1-7

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Profil Responden
Seluruh responden yang berjumlah 184 orang, dengan mayoritas responden dalam

penelitian ini adalah responden yang berusia 17-24 tahun yang berjumlah 161 orang atau
sebesar 87,5% dari total responden. SMA/sederajat menempati peringkat pertama sebagai
mayoritas pendidikan terakhir responden sebanyak 95 orang atau sebesar 51,63%.
Pelajar/mahasiswa menjadi mayoritas pekerjaan responden saat ini yang berjumlah 111
orang atau sebesar 60,33% dari total responden. Selanjutnya, mayoritas rerata pengeluaran
per bulan responden sebesar Rp 2-5 juta yang berjumlah 103 orang atau sebesar 55,98%
dari total responden. Mayoritas responden mengetahui kosmetik Wardah melalui
televisi/radio sebanyak 155 orang atau sebesar 82,42% dari total responden.
4.2.

Hasil Analisis Data
Hasil validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memenuhi kriteria

yang ditentukan (Factor Loading lebih dari ≥ 0,50 dan hampir mencapai ≥ 0,70; Construct
Realibility≥ 0,70; Variance Extracted ≥ 0,50). Hasil pengolahan data output regression
weights yang menunjukkan apakah hipotesis yang diajukan didukung data atau tidak
dengan syarat nilai p-value ≥ 0,05. Hasil menunjukkan 4 (empat) hipotesis memenuhi syarat
nilai yang diinginkan sehingga mendukung data dan 3 (tiga) hipotesis tidak memenuhi syarat
nilai yang diinginkan sehingga tidak mendukung data.
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4.3.

Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan implikasi manajerial untuk pihak

Wardah. Beberapa saran manajerial yang dapat diberikan kepada pihak manajemen
Wardah adalah sebagai berikut:
1. 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. Upayaupaya tersebut dilakukan guna 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. 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 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.
3. Upaya yang harus dilakukan pihak Wardah kedepan hendaknya bekerjasama
dengan MUI mengenai halal pada 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. Upayaupaya tersebut dilakukan guna lebih menyadarkan masyarakat Indonesia dengan
kehadiran kosmetik yang halal.
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V.
5.1.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
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.

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
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 nonmuslim.
2.

Wardah Kosmetik diharapkan selalu mempertahankan kehalalan produk serta
sistem menejemen perusahaan dengan memberikan edukasi pengatahuan
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kepada masyarakat mengenai kosmetik halal, mulai dari 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 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

Tabel Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji Validitas
Variabel Laten

Brand Awareness

Brand Image

Perceived Quality

Halal Awareness

Purchase
Intention

GOF

Indikator

BA1
BA2
BA3
BA4
BI1
BI2
BI3
BI4
PQ1
PQ2
PQ3
PQ4
PQ5
HA1
HA2
HA3
HA4
PI1
PI2
PI3
PI4
PI5
PI6

Uji Realibilitas

Factor
Construct
Kriteria
Loading
Realibility

0,748
0,791
0,685
0,671
0,663
0,659
0,787
0,783
0,768
0,730
0,687
0,699
0,709
0,778
0,684
0,682
0,728
0,754
0,809
0,782
0,694
0,831
0,788

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Variance
Extract

Kesimpulan

0,816

0,526

Reliable

0,815

0,527

Reliable

0,842

0,517

Reliable

0,810

0,517

Reliable

0,901

0,605

Reliable

Tabel Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit
Hasil
Tingkat Kecocokan
Perhitungan
Absolute-Fit Measures

Kesimpulan

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
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Incremental Fit Measure
CFI≥ 0,90 (good fit)
0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit)
CFI ≤ 0,80 (poor fit)

CFI

0,880

Marginal fit

Tabel Output Regression Weights
Path
Estimasi

Hipotesis

1

Purchase Intention <--- Brand Awareness

2

Brand Image <--- Brand Awareness

3

Perceived Quality <--- Brand Awareness

4

Perceived Quality <--- Brand Image

5

Purchase Intention <--- Brand Image

6

Purchase Intention <--- Perceived Quality

7

Purchase Intention <--- Halal Awareness

p

-0,091

0,262

1,072

***

0,641

***

0,105

0,439

0,186

0,153

0,509

0,003

0,209

0,002

Kesimpulan
Tidak
Didukung
Data
Didukung
Data
Didukung
Data
Tidak
Didukung
Data
Tidak
Didukung
Data
Didukung
Data
Didukung
Data

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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Analisis Data Primer

No.

1
2

Pernyataan
Variabel Brand Awareness
Saya dapat mengenali merek Wardah di antara merek yang bersaing.
Saya dapat secara cepat mengingat simbol atau logo dari merek Wardah.
Merek Wardah mempermudah saya untuk memilih produk kosmetik Halal.
Merek Wardah mempengaruhi pilihan saya terhadap pembelian kosmetik
Halal.
Variabel Brand Image
Merek Wardah memiliki reputasi yang baik.
Wardah adalah merek yang bergengsi.
Citra merek Wardah sebanding dengan pribadi saya.
Dibandingkan dengan kosmetik lainnya, Wardah memiliki kualitas yang
tinggi.
Variabel Perceived Quality
Wardah merupakan merek yang terpercaya.
Wardah adalah merek yang berkualitas tinggi.

3
4
5

Produk Wardah berkualitas halal karena menggunakan bahan baku, proses
produksi, dan packaging yang alami dan halal sesuai syari’at Islam.
Membeli kosmetik Halal adalah kendali saya sepenuhnya.
Saya memiliki pengetahuan untuk membeli kosmetik Halal.

1
2
3
4
1
2
3
4
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Skor
per
Item

Skor
Rerata

1164
1132
1152

6,326087
6,152174
6,26087

1133

6,157609

1156
1136
1112

6,282609
6,173913
6,043478

1116

6,065217

1192
1158

6,478261
6,293478

1185
1206
1186

6,440217
6,554348
6,445652
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1
2
3
4
1
2
3
4
5
6

Variabel Halal Awareness
Saya selalu sadar dengan bahan dasar produk kosmetik sebelum
menggunakan.
Saya tidak akan membeli suatu produk jika tidak terdapat logo halal dari
LPPOM MUI.
Saya cenderung membeli kosmetik Halal dengan merek terbaik yang saya
ingat dan tahu.
Saya lebih suka membeli kosmetik Halal dengan merek yang terkenal.
Variabel Purchase Intention
Saya berencana untuk membeli kosmetik merek Wardah.
Saya bersedia untuk merekomendasikan orang lain untuk membeli
kosmetik merek Wardah.
Saya berencana untuk memilih kosmetik Halal di masa depan.
Saya bersedia untuk menggunakan kosmetik Halal.
Wardah selalu menjadi pilihan saya yang pertama.
Dalam membeli kosmetik baru, saya akan membeli kosmetik merek
Wardah.
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1195

6,494565

1187

6,451087

1181
1198

6,418478
6,51087

1166

6,336957

1174
1175
1184
1176

6,380435
6,38587
6,434783
6,391304

1184

6,434783
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