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ABSTRAK 

 

Dunia bisnis produk skincare lokal menjadi lebih kompetitif, 

sehingga minat beli terhadap suatu produk menjadi semakin 

meningkat, serta pelaku bisnis bisa menggunakan jasa endorsement 

dari seorang beauty vlogger untuk mempromosikan produk nya agar 

dikenal banyak orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

tentang apakah endorsement beauty vlogger berpengaruh positif 

signifikan terhadap minat beli skincare lokal dengan brand image 

sebagai variabel intervening. 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan kusioner yang menggunakan skala likert. 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 97 responden. Pendekatan 

penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data 

primer. Populasi penelitian ini adalah masyarakat kota Bandar 

Lampung dan metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan 

Partial Least Square (PLS). 

 

Hasil uji test menunjukan bahwa Endorsement Beauty Vlogger dan 

Brand image berpengaruh dan signifikan terhadap  Minat beli. Dengan 

menggunakan causal step. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

endorsement beauty vlogger berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli. Brand image memediasi hubungan antara 

endorsement beauty vlogger terhadap minat beli secara partial 

mediation. 

 

Kata kunci: Endorsement beauty vlogger, Minat Beli, Brand Image, 

skincare lokal. 
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ABSTRACT 

 

The business world of local skincare products is becoming more 

competitive, so that buying interest in a product is increasing, and 

business people can use endorsement services from a beauty vlogger 

to promote their products to be known by many people.This study aims 

to determine whether the endorsement of beauty vloggers has a 

significant positive effect on the interest in buying local skincare with 

brand image as an intervening variable. 

 

The data collection method used in this research is to using a 

questionnaire that uses a Likert scale. The sample in this study 

amounted to 97 respondents. Quantitative research approach with 

data sources used are primary data. The population of this research is 

the people of Bandar Lampung city and the data analysis method used 

is the Partial Least Square (PLS) approach. 

 

The test results show that Endorsement Beauty Vlogger and Brand 

image have a significant and significant effect on buying interest.By 

using causal steo, the results of the study show that endorsement of 

beauty vloggers has a positive and significant effect on buying 

interest. Brand image mediates the relationship between endorsement 

beauty vlogger and purchase intention by partial mediation. 

 

Keywords: Endorsement beauty vlogger, Buying Interest, Brand 

Image, local skincare. 
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MOTTO 

 

ٌت تَْجِريْ  لِٰحِت لَهُْم َجىّٰ  ِمْه تَْحتِهَا اْْلَْوٰهرُ  ﴿ اِنَّ الَِّذْيَه ٰاَمىُْىا َوَعِملُىا الّصٰ

 ﴾ ١١ەۗ ٰذلَِك اْلفَْىُز اْلَكبِْيُرۗ 

 
“Sungguh, mereka yang beriman dan melakukan perbuatan benar 

akan memiliki taman yang di bawahnya mengalir sungai yang 

merupakan pencapaian besar” 

(QS. Al-Buruj: 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, 

terlebih dahulu akan dijelaskan dalam proposal ini untuk 

menghindari kekeliruan bagi pembaca maka adanya penegasan 

judul. Oleh karena itu, adapun judul skripsi ini adalah “Pengaruh 

Endorsement Beauty Vlogger Terhadap Minat Beli Skincare 

Lokal dengan Brand Image sebagai Variabel Intervening 

(Studi Pada Konsumen Generasi Millenial di Kota Bandar 

Lampung)”. Maka penulis menjelaskan istilah-istilah yang 

terkandung dalam judul skripsi ini, antara lain: 

1. Pengaruh Suatu daya yang timbul dari (orang, benda) yang 

ikut membuat watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.
1
 

2. Endorsement Beauty Vlogger Iklan yang menggunakan orang 

atau tokoh terkenal (public figure) yang memiliki keahlian 

atau konsentrasi dalam bidang kecantikan yang memberikan 

informasi terkait produk-produk kecantikan yang telah mereka 

gunakan dalam mendukung suatu iklan.
2
 

3. Minat Beli adalah sebuah perilaku konsumen dimana 

konsumen mempunyai keinginan dalam membeli atau 

memilih suatu produk baik barang maupun jasa, berdasarkan 

pengalaman dalam memilih, menggunakan suatu produk baik 

barang maupun jasa.
3
 

4. Brand Image dapat dianggap sebagai jenis asosiasi yang 

muncul di benak konsumen ketika mengingat sebuah merek 

tertentu.
4
 

                                                           
1 Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: gramedia pustaka utama, 2011).58 
2 Febrianty SR, Wahyuati A, “Pengaruh Celebrity Endorser dan Brand 

Image terhadap Keputusan Pembelian Melalui Minat Beli, “Jurnal Ilmu dan Riset 

Manajemen” (2016), 1-18. 
3 Umar Husein, Manajemen Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen, 

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka), h.45 
4 Etta Mamang Sangadji, Perilaku konsumen (Yogyakarta: CV Andi 

Offset,2013),327. 
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5. Variabel Intervening ialah variabel yang secara teoritis 

mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan 

dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak 

dapat diamati serta diukur
5
. 

6. Skincare adalah perawatan kecantikan khusus bidang kulit 

agar kulit tampak lebih cerah dan sehat. Baik dari dalam 

maupun dari luar dengan perawatan seperti facial, totok wajah 

dan lain-lain. 

7. Generasi Millenial adalah generasi yang lahir pada era 

internet di waktu booming dan memiliki karakteristik masing-

masing yang berbeda tergantung individu dimana ia di 

besarkan, standar ekonomi, sosial dan keluarganya, pola 

komunikasinya sangat terbuka di banding generasi 

sebelumnya.
6
 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa maksud judul ini adalah untuk mengetahui secara 

mendalam mengenai pengaruh endorsement beauty vlogger 

terhadap minat beli skincare lokal dengan brand image 

sebagai variabel intervening. Sehingga skripsi ini berjudul 

“PENGARUH ENDORSEMENT BEAUTY VLOGGER 

TERHADAP MINAT BELI SKINCARE LOKAL DENGAN 

BRAND IMAGE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING 

(Studi pada Konsumen Generasi Millenial di Kota Bandar 

Lampung)”. 

 

B. Latar Belakang 

Teknologi informasi saat ini terus menerus mengalami 

kemajuan. Konsumen dapat dengan mudah mengetahui infomasi 

tentang suatu produk, terutama produk baru. Banyak bisnis yang 

menawarkan produk nya lewat berbagai media online, salah 

satunya merupakan produk kecantikan seperti skincare baik 

                                                           
5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Dan R&D, ed. Alfabeta 

(Bandung,2016). 
6 Sri Laila Afrika Dewi, Ratu Mutialela Caropeboka, “Perilaku Generasi X 

dan Generasi Millenial dalam penggunaan media sosial, “Jurnal Universitas Bina 

Darma” (2019), 1-5 
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perempuan maupun laki-laki sangat membutuhkan nya untuk 

perawatan kulit. Banyaknya jumlah penduduk perempuan yang 

begitu besar, menjadikan Indonesia sebagai target pasar produk 

kosmetik dan kecantikan bagi banyak negara. Di pasar industri 

Indonesia semakin banyak beredar jenis produk perawatan 

kecantikan baik yang diproduksi luar negeri maupun dalam negeri. 

Dengan beragamnya pilihan produk yang ditawarkan, mewajibkan 

perusahaan untuk menciptakan strategi dalam mempertahankan 

pelanggan. Di Korea trend skincare menjadi sangat booming, 

bahkan produk Korea menguasai pasar dunia. Namun, skincare 

lokal tidak kalah berkualitas dan menjadi sangat dikenal banyak 

orang. Dalam website Kemenperin.go.id yang berjudul “Industri 

Kosmetik Nasional Tumbuh 2018” menjelaskan kementrian 

industri Indonesia mengatakan bahwa pada tahun 2018 tercatat ada 

lebih dari 760 perusahaan yang bergerak dibidang kosmetik. Tahun 

ini, menurut Kementerian Perindustrian, industri kosmetik 

Indonesia diperkirakan naik sekitar 9 persen, dan diproyeksi akan 

terus bertumbuh 7,2% per tahun hingga 2021.
7
 

Menyambut fenomena tersebut banyak perusahaan berlomba-

lomba mengeluarkan berbagai jenis produk membuat persaingan 

semakin ketat. Karena itu, perusahaan harus mampu bersaing dan 

menjadi yang terbaik dalam menciptakan produk dengan 

spesifikasi keunggulan tertentu. Banyak perusahaan produk 

kecantikan lokal yang tidak mau kalah dengan perusahaan produk 

yang berasal dari luar negeri, mereka menciptakan produk yang 

sejenis dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang tidak 

kalah bagus. Produk kecantikan adalah bisnis dengan keuntungan 

yang tinggi. Maka sangat diminati oleh pelaku usaha untuk 

menjual produk skincare. Karena sangat banyak peminat, penjual 

harus mempromosikan produknya kepada calon konsumen.  

Untuk memasarkan produk tersebut terdapat banyak jenis 

media online yang digunakan dalam menyebarkan informasi. 

Media sosial adalah sesuatu aktifitas komunikasi pemasaran 

interaktif, dimana pemasaran interaktif ini ialah aktifitas dan 

                                                           
7 https://kemenperin.go.id/artikel/18957/Industri-Kosmetik-Nasional-

Tumbuh-20 
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program online yang dirancang untuk mengaitkan pelanggan 

ataupun prospek dan secara langsung atau tidak langsung 

membenarkan citra, meningkatkan pemahaman dan menghasilkan 

penjualan produk serta jasa.
8
 Saat ini segala jenis media online 

sangat mudah diakses dan semua orang dapat menggunakannya. 

 

 
Gambar 1 Gambaran Media Sosial Paling Populer di 

Indonesia tahun 2020-2021.
9
 

Beberapa jenis media online yaitu: Facebook, Twitter, 

YouTube, Instagram, dan lain-lain. Youtube tetap jadi media sosial 

terpopuler di Indonesia, menurut sebuah laporan berjudul Digital 

2021, vlog salah satu jenis video yang paling banyak ditonton di 

laman Youtube. Vlog adalah sebuah video jurnalistik berisi tentang 

kehidupan seseorang, pemikiran, pendapat, dan kertarikan yang 

ada di dalam web, sebuah gabungan antara video dan blog. Pihak 

yang membuat vlog disebut vlogger. Vlog tentang kecantikan 

adalah salah satu yang sedang menarik perhatian banyak kalangan 

wanita saat ini, Hal yang menarik dalam vlog adalah di pemilik 

akun, para vlogger ini dianggap kredibel dan berpengalaman juga 

                                                           
8 Kotler P, dkk, “Marketing Management”, (A South Asian 

Perspective,2012), hlm,340 
9 https://www.beritasatu.com/digital/733355/data-ini-media-sosial-paling-

populer-di-indonesia-20202021  

 

https://www.beritasatu.com/digital/733355/data-ini-media-sosial-paling-populer-di-indonesia-20202021
https://www.beritasatu.com/digital/733355/data-ini-media-sosial-paling-populer-di-indonesia-20202021
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dapat dipercaya sehingga mampu menghipnotis penontonnya 

melalui gagasan dan tutorial yang dibuat
10

. 

Generasi millenial atau generasi Y di Indonesia dapat menjadi 

tolak ukur penting dalam inovasi pemasaran kosmetik, dimana 

pemasaran tersebut dilakukan melalui media sosial sehingga lebih 

efesien dan membutuhkan biaya yang tidak banyak
11

. Generasi 

millenial adalah orang yang lahir di tahun 1980-1995 yang berarti 

tahun 2020, generasi millenial akan berada di rentang umur 25-40 

tahun. Permasalahan yang sering terjadi pada Generasi millenial 

adalah biasanya hanya melihat berdasarkan gambar di internet. 

Selain itu, konsumen khususnya para wanita banyak beberapa dari 

mereka yang tidak begitu memperhatikan soal brand image. Jika 

gambar terlihat lucu, warna sesuai kesukaan yang digemari, 

kemasan yang unik, atau hanya mengikuti trend tidak jarang 

konsumen wanita mempunyai keinginan untuk membelinya. 

Akibatnya banyak dampak yang terjadi, di wajah akan 

mengakibatkan timbulnya jerawat, kulit kusam, dan permasalahan 

kulit lainnya. Contoh permasalahan tersebut hanya sebagian besar 

dari permasalahan konsumen setelah membeli produk kecantikan 

secara online. 

Strategi pemasaran akan sangat berpengaruh terhadap 

penjualan khususnya dalam hal promosi. Adapun salah satu 

strategi promosi produk yang dapat mempengaruhi minat beli 

konsumen, diantaranya adalah perusahaan-perusahaan melakukan 

promosi dengan meng-endorse selebriti atau yang lebih dikenal 

dengan Celebrity Endorser
12

. Celebrity endorser adalah orang 

yang mampu mengiklankan produk dengan menarik dan memiliki 

kredibilitas yang baik, sehingga dapat menumbuhkan minat beli 

pada orang yang melihat iklan dan untuk membeli produk yang 

                                                           
10 Filza Intan Mariezka, “Pemaknaan Profesi Beauty Vlogger Melalui 

Pengalaman Komunikasi”, Nyimak Journal of Communication, Vol. 2, No. 2 

(September 2018), 98. 
11 Kemenperin, https://kemenperin.go.id/artikel/18957/Industri-Kosmetik-

Nasional-Tumbuh-20 (Industri Kosmetik Nasional Tumbuh 20%. Retrieved 

from:2018) 
12 Royan, F.M “Marketing Selebrits”, (Jakarta: PT.Elex Media 

Komputindo,2005) 

https://kemenperin.go.id/artikel/18957/Industri-Kosmetik-Nasional-Tumbuh-20
https://kemenperin.go.id/artikel/18957/Industri-Kosmetik-Nasional-Tumbuh-20
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diiklankan
13

. Salah satu cara pemasaran paling efektif untuk dapat 

langsung menuju pasar yang tepat adalah menggunakan celebrity 

endorser yang berasal dari figur yang memiliki kemampuan di 

bidang kecantikan dan dikenal secara luas atau biasa di sebut 

beauty vlogger. Beauty Vlogger adalah sebutan untuk orang yang 

membuat vlog di bidang kecantikan dengan cara memberi pendapat 

atau review secara lengkap tentang produk kecantikan yang mereka 

gunakan melalui akun Youtube atau Instagram. Semakin selebriti 

atau public figur dikenal atau diketahui public dan memiliki 

reputasi positif yang sudah di percaya oleh masyarakat untuk 

mempromosikan secara jujur barang yang di endorse, maka akan 

semakin cepat produk yang kita promosikan di kenal publik juga. 

Sebagaimana yang telah di atur dalam Al-Qur‟an surah Al-

Ahzab 70-71: 

 

ۙا  ٌْذا ًلا َسِذ ْ٘ ا قَ ْ٘ ىُ ْ٘ قُ َٗ  َ
ُْ٘ا اتَّقُ٘ا ّللّاٰ ٍَ َِ ٰا ٌْ ٰٓاٌََُّٖا اىَِّز ٌٰ ٌَْغفِشْ  ٠ٓ﴿  َٗ  ٌْ اىَُن ََ ٌْ اَْع  ٌُّْصيِْح ىَُن

ا  َا ٍْ ا َعِظ صا ْ٘ ٔٗ فَقَْذ فَاَص فَ ىَ ْ٘ َسُس َٗ  َ
ِْ ٌُِّطِع ّللّاٰ ٍَ َٗ  ٌْْۗ بَُن ْ٘ ٌْ ُرُّ  ﴾ ٠ٔىَُن

 

 “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada 

allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya allah 

memperbaiki bagimu amalan-amalan dan mengampuni bagimu 

dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati allah dan Rasul-NYA, 

maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar” 

(Q.S Al Azhab 70-71). 

Oleh karena itu, sebagai endorser harus berkata jujur apa 

adanya tentang produk yang dipromosikan agar dapat membangun 

kepercayaan konsumen dan untuk dapat mendukung pemasaran 

produk kecantikan tersebut. Penulis beranggapan bahwa pengaruh 

beauty vlogger merupakan salah satu media yang sangat 

menguntungkan karena mereka memiliki daya tarik dan pengaruh 

yang cukup besar terhadap minat beli konsumen pada produk 

kecantikan. Penggunaan beauty vlogger banyak diminati karena 

                                                           
13 Shailja Bhakar dkk, “Analysis of the Factors Affecting Customer 

Purchase Intention The Mediating Role of Customer Knowledge and Perceived 

Value”, Advances in Social Sciences Research Journal,Vol.2 (Jan.),2015:87 
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cara penyampaian pesan yang menarik dapat membentuk sebuah 

minat beli
14

. Dukungan dari menggunakan jasa beauty vlogger 

membantu konsumen untuk mengembangkan sikap positif terhadap 

merek dan dapat meningkatkan minat beli konsumen
15

.  

Bagi perusahaan, dalam mengiklankan suatu produk melalui 

beauty vlogger sebagai celebrity endorser dapat meningkatkan dan 

menurunkan nilai dari suatu produk yang dipasarkan dan dapat 

meningkatkan minat beli produk yang dipasarkan jika konsumen 

mendapatkan manfaat lebih dari apa yang konsumen bayar untuk 

sebuah produk
16

. Hal ini di dukung dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Widianingsih bahwa faktor endorsement beauty 

vlogger memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

beli. Dengan melihat Youtube atau Instagram milik beauty vlogger 

konsumen bisa dengan jelas melihat ulasan produk dari 

endorsement beauty vlogger, konsumen yang mungkin tadinya 

tidak berminat untuk membeli setelah melihat ulasan menjadi 

berminat untuk membeli
17

. Tetapi hal tersebut mempunyai 

perbedaan hasil pada riset Qonita yang menunjukan bahwa variabel 

celebrity endorser tidak berpengaruh terhadap minat beli, 

dikarenakan menurut responden celebrity endorser kurang 

meyakinkan atau tidak dapat dipercaya
18

. 

Berdasarkan pra riset yang peneliti lakukan terhadap 85 

responden generasi millenial di kota Bandar Lampung kisaran 

umur 20-29 tahun melalui kusioner yang disebar secara online 

melalui google form di dapat hasil bahwa 97,6% atau 85 responden 

                                                           
14 Prabowo, Yanuar Widi, “Pengaruh Celebrity Endorser terhadap Minat 

Beli”, Jurnal Administrasi Bisnis.Vol.14 no.2, 2014, hal.2-3 
15 Debasis Pradhan, “Celebrity Endorsement How Celebrity Brand User 

Personality Congruence Affects Brand Atitude and Purchase Intention”, Journal of 

Marketing Communication, (June.),2014:5 
16 Hansudoh S, “Pengaruh Celebrity Endorsement terhadap Purchase 

Intention melalui Perceived Value pada Produk Top Coffe di Surabaya”, Jurnal 

Ilmiah Mahasiswa Manajemen, (2012),1(5) 
17Anggita Widianingsih, “Pengaruh Endorsement Beauty Vlogger,Country 

Of Origin dan Perceived Quality Terhadap Minat Beli Produk Kosmetik Mascara 

Maybelline”, Jurnal Manajemen dan Bisnis Terapan, Vol.1, no.1 (2021),hal.30 
18 Arifa Qonita, “Analisis Pengaruh Iklan, Celebrity Endorser dan Citra 

Merek Terhadap Minat beli wardah kosmetik,” Jurnal Ekobis Dewantara 1, no.8 

(2019) hal.121-131 
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sebelum membeli produk skincare akan melihat review atau ulasan 

dari beauty vogger. Dan 66,3% atau 65 responden tidak yakin atau 

kurang percaya terhadap promosi/endorse yang dilakukan oleh 

beauty vlogger
19

. Peneliti juga melakukan wawancara secara 

langsung ke beberapa responden bahwa percaya atau tidak nya 

review yang disampaikan oleh beauty vlogger, mereka melihat 

terlebih dahulu apakah seorang beauty vlogger tersebut memiliki 

reputasi yang positif, terkenal dan dipercaya oleh followers 

Instagram atau subscribe Youtube milik beauty vlogger. Berikut 

adalah gambar kusioner pra riset yang dilakukan oleh peneliti: 

 

 

 

 

                                                           
19 Kusioner Pra Riset, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTWXRy7qP0gllLBEax27V0TUWr-

EUYhkatXR1WWekfk8ebQA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 (Dibuat pada 27 

November 2021, pukul 20.00 WIB) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTWXRy7qP0gllLBEax27V0TUWr-EUYhkatXR1WWekfk8ebQA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTWXRy7qP0gllLBEax27V0TUWr-EUYhkatXR1WWekfk8ebQA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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Gambar 2 Data Primer diolah, 2021 

Sumber: Kusioner pra riset yang dilakukan oleh peneliti pada 27 

November 2021 

 

Strategi komunikasi dengan menggunakan dukungan beauty 

vlogger dalam mempromosikan suatu produk, akan berdampak 

juga pada brand image produk itu sendiri.
20

 Sejalan dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Danang Kusnanto dkk 

menunjukan bahwa variabel beauty vlogger berpengaruh signifikan 

terhadap brand image yang berarti bahwa semakin baik kredibilitas 

seorang beauty vlogger maka akan mengakibatkan brand image 

terhadap produk yang diulas oleh beauty vlogger semakin tinggi 

                                                           
20 Sabunwala, “Impact of Celebrity Brand Endorsements on Citra merekand 

Product Purchase” A Study for Pune Region of India. International Journal of 

Research in Business Management, (1)6.,2013;hlm 37-42. 
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pula
21

. Di dukung oleh penelitian Marselina dan Siregar yang 

menghasilkan masing-masing variabel celebrity endorser 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap brand image, 

yang paling dominan berpengaruh terhadap brand image adalah 

variabel attractiveness membuktikan bahwa suatu daya tarik sangat 

berperan penting dalam diri celebrity endorser.
22

 Brand Image 

sering dihubungkan dengan keyakinan dan peferensi sehingga baik 

buruknya suatu merek tergantung persepsi konsumen. Brand image 

yang baik akan menimbulkan nilai-nilai emosional konsumen, oleh 

sebab itu perusahaan perlu meningkatkan brand image mereka 

karena nilai emosional ini akan memicu terjadinya persepsi yang 

positif dalam suatu produk yang akan menimbulkan minat beli
23

.  

Brand image merupakan salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi minat beli konsumen karena sebelum konsumen 

memilih sebuah produk mereka akan mencari informasi tentang 

brand dari produk yang akan di beli, maka sebuah brand harus 

mempunyai image yang positif atau dapat dipercaya yang akan 

menyebabkan ketertarikan yang memunculkan minat beli dari 

dalam diri konsumen.
24

 Brand Image dari suatu produk dijadikan 

sebagai acuan konsumen dalam mencoba atau menggunakan suatu 

produk. Produk yang memiliki merek atau memiliki brand image 

yang baik dan sudah dikenal banyak orang dapat memudahkan 

konsumen yang belum punya pengalaman dalam memilih suatu 

produk tertentu. Hal ini di dukung oleh penelitian Dianta dkk 

menyatakan bahwa pengaruh brand image mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap minat beli dari Sturbucks dapat saling 

                                                           
21 Danang Kusnanto dkk, “Pengaruh Beauty Vlogger terhadap Brand Image 

serta dampaknya pada Minat Beli Produk Kosmetik Halal”, Jurnal Mirai 

Management, Vol.5, no.2 (2020) hal.367 
22 Dian Marselina, “Pengaruh Celebrity Endorser terhadap Brand Image 

pada kosmetik wardah di Bogor”, Jurnal Manajemen dan Organisasi, Vol. VIII, no.1 

(2017) hal.26-27 
23 Weli, I.M, Rahyuda, I.K, “Pengaruh Brand Image dalam memediasi 

Country of Origin terhadap Purchase Intention”, Jurnal Ilmu Manajemen Universitas 

Tadulako”, Vol.5, no.3 (2016), hal.1690-1716 
24 Terence A Shimp, “Komunikasi Pemasaran Terpadu dalam Periklanan 

Dan Promosi”, (Jakarta:Salemba Empat, 2014), hal.40. 
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mengimbangi
25

. Di dukung juga penelitian oleh Yanthi dan Jarta 

menyatakan bahwa pengaruh brand image mempunyai pengaruh 

positif signifikan terhadap minat beli
26

. Sejalan juga dengan 

penelitian Hutama dkk bahwa variabel brand image dinyatakan 

berpengaruh signifikan dan memberikan kontribusi penting 

terhadap minat beli produk wardah, karena seorang konsumen 

memiliki kecenderungan memilih produk yang telah diketahui 

banyak orang baik melalui pengalaman pribadi maupun melalui 

informasi yang didapatkan.
27

 

Sebuah produk harus memiliki pencitraan yang positif agar 

konsumen tetap loyal terhadap produk lokal walaupun sudah 

banyak bermunculan produk luar negeri yang masuk ke Indonesia, 

agar produk Indonesia tidak kalah bersaing dengan produk luar, 

karena itu juga sangat dibutuhkan inovasi ingredients, produk 

harus sudah ber BPOM, mencantumkan label halal pada kemasan 

agar produk dapat dipercaya oleh konsumen. Dengan melihat 

ulasan suatu produk, seorang konsumen dapat timbul minat beli 

dan berarti telah memastikan produk yang ia beli adalah produk 

yang bagus kualitasnya, sehingga tidak akan membuatnya merasa 

rugi dan kecewa dikemudian hari. Berdasarkan penelitian-

penelitian yang dilakukan sebelumnya saling berkaitan antara 

variabel endorsement beauty vlogger terhadap minat beli, variabel 

endorsement beauty vlogger dengan brand image, dan variabel 

brand image dengan minat beli, penulis beranggapan bahwa brand 

image dapat memediasi antara endorsement beauty vlogger 

terhadap minat, oleh karena itu peneliti ingin melihat apakah 

sebuah produk yang sudah memiliki brand image yang baik dimata 

konsumen dapat mempengaruhi minat beli tanpa melihat oleh siapa 

produk tersebut di promosikan. 

                                                           
25 A.A Ngurah Dianta Esa dkk, “Pengaruh Kualitas Produk dan Brand 

Image terhadap minat beli di Gerai Sturbucks kota Surabaya”, Jurnal Adminstrasi 

Bisnis, Vol.61, no.2 (2018) hal.208 
26 Kadek Pratit Yanthi dan I Made Jarta, “Pengaruh Country Of Origin, 

Brand Image, Dan Perceived Quality Terhadap Minat Beli Sepeda Motor Honda 

Beat”, E-Jurnal Manajemen Unud, Vol.4, no.11 (2015) hal.3876 
27 Adji Surya Hutama dkk, “Pengaruh Selebriti Endorse Dan Brand Image 

Terhadap Minat Beli Produk Wardah”, e-Jurnal Riset Manajemen, hal.82 
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Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penelitian ini ingin 

mengetahui pengaruh endorsement beauty vlogger terhadap minat 

beli melalui variabel intervening brand image. Untuk mengetahui 

apakah variabel intervening mampu mempengaruhi variabel 

independen yaitu Endorsement beauty vlogger terhadap variabel 

dependen yaitu Minat beli sehingga dapat diketahui pengaruhnya. 

Peneliti-peneliti terdahulu juga menyarankan penulis selanjutnya 

untuk menambahkan variabel intervening yang dapat 

mempengaruhi minat beli agar dapat mengetahui faktor apa saja 

yang dapat meningkatkan minat beli konsumen. Maka penulis 

mengangkat skripsi yang berjudul “PENGARUH 

ENDORSEMENT BEAUTY VLOGGER TERHADAP MINAT 

BELI SKINCARE LOKAL DENGAN BRAND IMAGE 

SEBAGAI VARIABEL INTERVENING” (Studi Pada 

Konsumen Generasi Millenial di Kota Bandar Lampung). 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian 

yang telah dipaparkan diatas, maka diperlukan adanya batasan 

masalah agar dapat mempermudah peneliti untuk melakukan 

penelitian dan memungkinkan tercapainya hasil yang maksimal. 

Adanya pembatasan masalah ini dimaksudkan agar peniliti menjadi 

lebih terarah dalam menentukan masalah yang diteliti sebenarnya, 

hal ini disebabkan oleh subjek penelitian yang kompleks, 

sedangkan peneliti juga memiliki keterbatasan waktu, pengetahuan, 

tenaga, dan hal lainnya dalam melakukan penelitian ini. Peneliti 

membatasi masalah penelitian pada “Pengaruh Endorsement 

Beauty Vlogger terhadap Minat Beli Skincare Lokal dengan Brand 

Image sebagai Variabel Intervening (Studi pada Generasi Millenial 

di Kota Bandar Lampung). 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Endorsement Beauty Vlogger berpengaruh terhadap 

minat beli produk skincare lokal? 
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2. Apakah Endorsement Beauty Vlogger berpengaruh terhadap 

Brand Image? 

3. Apakah Brand Image berpengaruh terhadap minat beli produk 

skincare lokal? 

4. Apakah Brand Image memediasi hubungan Endorsement 

Beauty Vlogger dan minat beli produk skincare lokal? 

5. Bagaimana Pandangan Islam terkait Endorsement Beauty 

Vlogger terhadap Minat beli yang di mediasi oleh Brand 

Image? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berikut tujuan yang diharapkan bisa dicapai dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Pengaruh Endorsement Beauty Vlogger 

terhadap minat beli produk skincare lokal. 

2. Untuk mengetahui Pengaruh Endorsement Beauty Vlogger 

terhadap Brand Image. 

3. Untuk mengetahui Pengaruh Brand Image terhadap minat beli 

produk skincare lokal. 

4. Untuk mengetahui Pengaruh Brand Image memediasi 

hubungan Endorsement Beauty Vlogger dan minat beli produk 

skincare lokal. 

5. Untuk mengetahui Pandangan Islam terkait Endorsement 

Beauty Vlogger terhadap minat beli produk skincare lokal. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan tersebut, maka penelitian ini 

diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan 

teoritis, yaitu memperluas wawasan mengenai Endorsement 

Beauty Vlogger terhadap Minat Beli Skincare Lokal dengan 

Brand Image sebagai Variabel Intervening dan dapat 

digunakan sebagai referensi bagi pihak yang akan 

melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik dalam 

penelitian ini. Selain itu dapat memberikan kontribusi bagi 
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pengembangan teori ilmu manajemen pada konsentrasi 

pemasaran produk. 

 

2. Manfaat Praktisi 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir 

skripsi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar 

Sarjana ekonomi bisnis islam jurusan manajemen bisnis 

syariah dari UIN Raden Intan Lampung. Juga menambah 

pengalaman dalam bidang penelitian yang terkait dengan 

Endorsement Beauty Vlogger terhadap Minat Beli 

Skincare Lokal dengan Brand Image sebagai Variabel 

Intervening. 

b. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi/masukan bagi perusahaan agar para pelaku 

bisnis produk kecantikan dalam menjaga dan meningkatan 

minat beli konsumen serta dijadikan bahan masukan, 

pertimbangan dan evaluasi bagi perusahaan dalam 

menyusun strategi pemasaran yang tepat dan akurat. 

c. Bagi Akademis 

Penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti 

bagi peneliti dalam mengembangkan wacana dunia 

organisasi khususnya dalam Pengaruh Endorsement 

Beauty Vlogger terhadap Minat Beli Skincare Lokal 

dengan Brand Image sebagai Variabel Intervening. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian terdahulu merupakan ringkasan dari hasil 

penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan yang 

digunakan peneliti untuk memberikan gambaran kepada 

peneliti terkait penelitian yang akan dilakukan. Berikut 

penelitian terdahulu dalam penelitian ini: 

Penelitian oleh Astusi dkk Tahun 2021 dengan judul: 

“Analisis Pengaruh Celebrity Endorse, Beauty Vlogger, Word 

Of Mouth, dan Brand Image Terhadap Minat Beli Produk 
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Emina (Studi pada masyarakat Kota Yogyakarta). Hasil 

penelitian menunjukan bahwa variabel Celebrity Endorser 

berpengaruh dalam minat beli Emina namun tidak signifikan, 

variabel Beauty Vlogger berpengaruh terhadap minat beli 

produk Emina namun tidak signifikan, variabel Word Of 

Mouth memberikan pengaruh yang positif terhadap minat beli 

produk Emina, dan berdasarkan hasil penelitian Brand Image 

menjadi variabel dengan nilai signifikan tertinggi yang 

membuktikan Emina sudah sangat terkenal dan memberikan 

citra merek yang baik
28

. 

Penelitian oleh Marselina Tahun 2017 dengan judul: 

“Pengaruh Celebrity Endorser terhadap Brand Image pada 

kosmetik wardah di Bogor”. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa variabel trustworthiness, attractiveness, dan similarity 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap brand 

image. Hal ini menunjukan apabila semakin baik atau tinggi 

variabel trustworthiness, attractiveness, dan similarity, maka 

akan semakin mempengaruhi brand image Wardah. 

Sedangkan variabel expertise dan respect berpengaruh tidak 

signifikan terhadap brand image Wardah. Variabel Celebrity 

Endorser yang paling dominan adalah acctractiveness, 

membuktikan bahwa suatu daya tarik sangat berperan penting 

dalam diri celebrity endorser
29

. 

Penelitian oleh Hakim Tahun 2017 dengan judul: 

“Pengaruh Brand Image terhadap Minat Beli Konsumen pada 

Bimbel Tridiya Bandung”. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa variabel Brand Image berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel Minat Beli pada bimbel tridaya. Namun, 

masih terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi dari segi 

Brand Awareness bimbel tridaya dinilai masi pada tahap 

                                                           
28 Sekar Meilana Kinanthi Astuti dkk, “Analisis Pengaruh Celebrity 

Endorse, Beauty Vlogger, Word Of Mouth, dan Brand Image Terhadap Minat Beli 

Produk Emina”, Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, Vol.9, no.1 (2021) hal.60 
29 Dian Marselina, “Pengaruh Celebrity Endorser terhadap Brand Image 

pada kosmetik wardah di Bogor”, Jurnal Manajemen dan Organisasi, Vol. VIII, no.1 

(2017) hal.26-27 
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dimana konsumen hanya sebatas mengenal Brand, namun 

belum mampu untuk mengingat brand secara langsung
30

. 

Penelitian oleh Anggraeni dkk Tahun 2018 dengan 

judul: “Pengaruh Endorsement beauty vlogger Terhadap 

Minat Beli Make Up Brand Lokal (survey pada peminat 

kosmetik LT Pro yang dipengaruhi oleh Video Vlog ini Vindy 

di Kota Malang). Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel 

Endorsement Beauty Vlogger berpengaruh terhadap variabel 

Minat Beli. Oleh sebab itu, disarankan bagi perusahaan untuk 

menggunakan beauty vlogger Ini Vindy sebagai pendukung 

iklan dalam produk kosmetik LT Pro karena sudah memiliki 

kepercayaan dan keahlian dalam dunia beauty vlogger
31

. 

Penelitian oleh Desi Puspitasri dan Novi Marlena Tahun 2021 

dengan judul: “Beauty Vlogger Sebagai Moderasi Pengaruh 

Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik 

Wardah di Surabaya”. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

variabel citra merek berpengaruh signifika terhadap keputusan 

pembelian. Di dalam penelitian ini citra merek dapat 

memberikan gambaran kepada konsumen terkait citra merek 

produk sehingga, citra merek sangat diperlukan untuk menarik 

keputusan pembelian produk. Variabel beauty vlogger tidak 

memoderasi variabel citra merek terhadap keputusan 

pembelian. Adapun indikator dari variabel beauty vlogger 

secara signifikan belum memperkuat hubungan variabel citra 

merek terhadap keputusan pembelian.
32

 

 

 

 

                                                           
30 Arif Rachman Hakim, “Pengaruh Brand Image Terhadap Minat Beli 

Konsumen pada Bimbel Tridaya Bandung”, Jurnal e-Proceeding of Applied Science 

Vol.3, no.2 (2017) hal.484 
31 Rima Dwi Anggraeni dkk, “Pengaruh Endorsement Beauty Vlogger 

Terhadap Minat beli Make Up Brand Lokal”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vo.60, no.1 

(2018) hal.161 
32 Desi Puspitasari dan Novi Marlena, “Beauty Vlogger Sebagai Moderasi 

Pengaruh Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah di 

Surabaya”, Jurnal Pendidikan Tata Niaga, Vol.9, no.3 (2021) hal.1340 
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H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan kerangka dari penelitian 

yang memberikan petunjuk mengenai isi yang akan dibahas dalam 

penelitian. Sistematika penulisan ini terdiri dari tiga penelitian 

bagian awal, isi, dan akhir yaitu: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan mengenai penegasan judul, latar belakang, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusah masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan dan sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang mendasari 

penelitian, kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Berisi penjelasan mengenai waktu dan tempat penelitian, 

pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sample dan teknik 

pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen 

penelitian, uji validitas dan reabilitas data dan teknik analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hasil tersebut 

mencakup mengenai deskripsi data, pembahasan hasil penelitian 

dan analisis. 

BAB V: PENUTUP 

Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dan hasil yang 

diperolah setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan 

keterbatasan serta rekomendasi dan saran yang dapat menjadi 

pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori yang digunakan 

1. Manajemen Pemasaran 

Untuk mencapai sukses bagi perusahaan dalam 

kondisi bisnis seperti masa sekarang konsep pemasaran 

harus digunakan. Pemasaran berawal dari suatu ide bahwa 

untuk mencapai laba jangka panjang perusahaan harus 

dapat memahami konsumen beserta keinginannya
33

. 

Sehingga perusahaan harus membagi konsumen ke dalam 

beberapa segmen dan menganalisis keinginan dari 

masing-masing segmen tersebut.  

Peter Drucker dalam Philip kotler, salah seorang ahli 

yang terkenal dalam bidang manajemen mengatakan 

bahwa tujuan pemasaran adalah membuat agar penjualan 

berlebih-lebihan dan mengetahui dan memahami 

konsumen dengan baik sehingga produk atau pelayanan 

cocok dengan konsumen tersebut dan laku dengan 

sendirinya
34

. Konsep pemasaran yaitu untuk mencapai 

tujuan perusahaan maka harus mengetahui dan 

menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen atau 

pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang efektif dan 

efisien dibanding dengan perusahaan pesaing. 

Produk adalah merupakan titik sentral dari kegiatan 

marketing. Semua kegiatan marketing lainnya digunakan 

untuk menunjang pemasaran produk. Satu hal yang perlu 

diingat ialah bagaimanapun hebatnya usaha promosi 

distribusi dan harga yang baik jika tidak diikuti oleh 

produk yang bermutu dan disenangi oleh konsumen maka 

kegiatan marketing mix ini tidak akan berhasil. Oleh 

sebab itu perlu diteliti produk apa yang anda pasarkan 

bagaimana selera konsumen masa kini perlu mendapat 

                                                           
33 Basu Swastha, Manajemen Penjualan: Edisi ketiga, (Yogyakarta: BPFE 

Yogyakarta,1989), hal. 34-35 
34 Philip Kotler, Marketing, Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 1987), hal. 2 



 
 

 
 

20 

perhatian serius
35

. Konsep produk tidak hanya sebatas 

benda fisik. Segala sesuatu yang memberikan jasa yaitu 

dapat memenuhi kebutuhan dapat disebut sebagai produk. 

Produk mencakup tempat, orang, organisasi, ide/gagasan, 

dan kegiatan. 

Dalam islam, pemasaran adalah bentuk muamalah 

yang dibenarkan sepanjang dalam segala proses 

transaksinya terpelihara dari hal-hal yang terlarang oleh 

ketentuan syariah. Menurut Hermawan Kertajaya dan 

Muhamad Syakir Sula mendefinisikan pemasaran syariah 

adalah sebuah disiplin strategis yang mengarahkan proses 

penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari inisiator 

kepada stakeholder-nya, yang dalam keseluruhan 

prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip 

muamalah dalam islam.
36

 Pemasaran syariah adalah 

sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses 

penciptaan, penawaran dan perubahan value dari suatu 

inisiator kepada stakeholders, yang dalam kesuluruhan 

prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip 

muamalah (bisnis) dalam islam.
37

 

 

2. Perilaku Konsumen  

a. Pengertian Perilaku Konsumen 

Konsumen adalah salah satu unit pengambil 

keputusan dalam ekonomi yang bertujuan untuk 

memaksimumkan keputusan dari berbagai barang atau 

jasa yang dikonsumsikan. Analisa ekonomi ingin 

                                                           
35 Buchari Alma, Kewirausahaan: untuk Mahasiswa dan Umum, Edisi 

Revisi, cet 9, (Bandung:Alfabeta, 2005), h.181 
36 Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing, 

(Bandung: 

Mizan, 2006), h. 62 
37 Afifah Rufaidah, Skripsi: “Pengaruh Komunikasi Pemasaran Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Makanan Dalam Kemasan Berlabel Halal Pada 

Masyarakat Muslim Bumi Asri (Studi Kasus Pada SB Mart Bumi Asri)”. (Fakultas 

Syariah Universitas Islam Bandung, 2015), h. 29 
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mengetahui sejauh mana kepuasan yang diperoleh 

konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa
38

. 

Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui 

oleh seorang atau perilaku yang ditunjukan dalam 

mencari, membeli, menggunakan, menilai dan 

menentukan produk, jasa dan gagasan
39

. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa perilaku konsumen merupakan studi 

tentang bagaimana pembuat keputusan, baik individu, 

kelompok, ataupun organisasi, melakukan transaksi 

pembelian suatu produk dan mengkonsumsinya. Ada 

beberapa hal penting dari definisi di atas: 

Perilaku konsumen adalah suatu proses yang terdiri dari 

beberapa tahap yaitu: 

1) Tahap perolehan: mencari (searching) dan 

membeli (purchasing) 

2) Tahap konsumsi: menggunakan (using) dan 

mengevaluasi (evaluating) 

3) Tahap tindakan pasca beli: apa yang dilakukan 

oleh konsumen setelah produk itu digunakan atau 

di konsumsi. 

 

b. Teori perilaku konsumen dalam perspektif islam 

Perilaku setiap konsumen tentunya ada perbedaan 

antara konvensional dengan perspektif islam. Komsumsi 

bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup 

individu namun prilaku konsumen dalam perspektif islam 

menekankan kepada ketiga hal yang penting, yaitu: 

1) Seimbang dalam konsumsi 

Konsumsi yang dilakukan ialah pembelanjaan 

dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang seimbang baik 

untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kepentingan di 

jalan Allah SWT. Pembelanjaan harta di jalan Allah 

                                                           
38 Masyhuri, Ekonomi Mikro, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hal. 24 
39 Schiffman dan Kanuk, Perilaku Konsumen, (Jakarta: Indeks, 2008), hal. 

G-13 



 
 

 
 

22 

SWT, sebagian balasnya akan digantikan dengan surga 

bahkan Allah SWT akan melipatgandakan nya, 

sebaliknya Allah SWT juga mengharamkan orang yang 

pelit harta. Ini yang dimaksud keseimbangan dalam 

berkomsumsi yang terdapat dalam Al-Qur‟an sehingga 

tercermin sifat keadilan sebagaimana terdapat dalam Q.S 

Al-Isra‟ (17:29)  

 

ًَل تَْبُسْطَٖا ُموَّ اْىبَْسِظ فَتَْقُعَذ  َٗ ىَتا اِٰىى ُعُْقَِل  ْ٘ ْغيُ ٍَ ًَل تَْجَعْو ٌََذَك  َٗ  ﴿

ٍا  ْ٘ يُ ا ٍَ سا ْ٘ ْحُس ٍَّ  ﴾ ٢ٕا 

“dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu 

pada lehermu dan janganlah kamu terlalu 

mengulurkannya [852] karena itu kamu menjadi tercela 

dan menyesal.” 

Maksudnya: jangan kamu terlalu kikir, dan jangan pula 

terlalu Pemurah. Ajaran islam menganurkan agar 

individu berpola konsumsi dan menggunakan harta 

secara wajar dan seimbang. Dikatakan wajar dan 

seimbang yakni apabila terletak ditengan-tengah, antara 

kekikiran dan pemborosan. Perilaku seimbang ini 

sangatllah diperlukan mengingat apabila tidak diterapkan 

akan membuat pola konsumsi menjadi tak terarah dan 

menyimpang dari ajaran islam.  

2) Membelanjakan harta dengan baik dan pada bentuk 

yang halal 

Konsep islam mengenai halal dan haram terkait 

dengan kegiatan ekonomi manusia meliputi produksi dan 

konsumsi. Membelanjakan harta untuk komsumsi 

haruslah berdasarkan pendapatan atau anggaran yang 

diperoleh secara baik serta pembelanjaan nya haruslah 

pada bentuk-bentuk yang halal jauh dari segala unsur 

perjudian serta penipuan yang meliputi dari bahan baku, 

proses produksi, manajemen, hasil produksi sampai 

dengan proses distribusi dan konsumsi yang dilakukan 
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haruslah dalam kerangka halal. Sebagaimana terdapat 

dalam Q.S Al-Maidah (5:88) 

 

 َُ ْ٘ ُْ ٍِ ْؤ ٍُ  ٖٔ ٌْ بِ تُ ّْ َ اىَِّزْيٰٓ اَ
اتَّقُ٘ا ّللّاٰ َّٗ ُ َحٰيًلا طٍَِّباا ۖ

ٌُ ّللّاٰ ا َسَصقَُن ََّ ٍِ ا  ْ٘ ُميُ َٗ  ﴿

٨٨ ﴾ 

 “ Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan 

kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan 

bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu 

beriman.” 

 

3) Larangan bersikap Isra>f dan Tabz}ir 

Larangan bersikap Isra>f dan Tabz}ir merupakan 

salah satu prinsip dasar dari konsumsi. Al-Qur‟an 

menyebut kaum muslimin sebagai umat pertengahan dan 

menganjurkan berprilaku konsumsi sesuai dengan prinsip 

kesederhanaan dan keseimbangan. Harta maupun 

makanan, sikap pertengahan adalah sikap utama jika 

ditilik dari bidang konsumsi. Baik „kurang dari 

semestinya‟ (yakni kikir maupun) „lebih dari semestinya‟ 

(yakni berlebihan) dilarang.  Dalam bidang prilaku 

ekonomi dan psikologi ekonomi, prilaku konsumen 

merupakan bagian perkembangan dari psikologi 

konsumen dalam penelitian yang merupakan perluasan 

dalam pengambilan keputusan konsumen. Perilaku 

konsumen muslim dipengaruhi oleh keberkahan. Perilaku 

konsumen muslim dalam mengkomsumsi barang 

ditentukan oleh intensitas berkah yang terdapat dalam 

barang atau jasa bukan terletak pada masalah harga. 

Dalam hal komsumsi kebutuhan, Islam melarang 

perbuatan yang melampaui batas. Islam mengajarkan 

agar dalam konsumsi seorang konsumen muslim 

mengutamakan prinsip kesederhanaan, yakni perilaku 

konsumsi sampai tingkat minimum (standard) dengan 

tujuan dapat mengekang bahwa nafsu dan keinginan 

berlebihan. Dalam Al-Quran Q.S Al-A‟raaf (7:31) 

ditegaskan: 
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ًَ ُخزُ  ًْٰٓ ٰاَد بَِْ ٌٰ ًَل ﴿ ۞  َٗ ا  ْ٘ اْشَشبُ َٗ ا  ْ٘ ُميُ َّٗ ْسِجٍذ  ٍَ َْْذ ُموِّ  ٌْ ِع ٌَْْتَُن ا ِص ْٗ

 َِ ٍْ ْسِشفِ َُ ٔٗ ًَل ٌُِحبُّ اْى ۚا اَِّّ ْ٘  ﴾ ٖٔ ࣖتُْسِشفُ

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang 

indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta 

minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya 

Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” 

Perilaku berlebihan merupakan prilaku yang hanya 

diperuntukan hawa nafsu semata. Pencapaian maslahah 

merupakan tujuan dari syariat islam. 

3. Prinsip Prinsip Etika Bisnis Islam 

a. Prinsip Tauhid/Keesaan 

Dalam islam keesaan/tauhid merupakan landasan 

yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah 

seorang muslim untuk menjalankan fungsi kehidupannya 

yang selalu pada keridhoan Allah sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. Maka dari itu sebagai pelaku bisnis 

seharusnya tidak menyepelekan kewajiban kepada Allah 

SWT. 

b. Prinsip Kehendak Bebas 

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai 

etika bisnis islam. Kehendak bebas berarti kemampuan 

bertindak pelaku bisnis tanpa paksaan dari laur, sesuai 

dengan parameter ciptaan Allah SWT. 

c. Prinsip Keseimbangan/Keadilan 

Dalam islam keadilan sebagai prinsip yang 

menunjukan, kejujuran, keseimbangan, sederhana, dan 

keterusterangan yang merupakan nilai-nilai moral yang 

ditekankan dalam Al-Quran. 

 

4. Minat Beli 

a. Pengertian Minat Beli 

Minat beli ialah bagian dari komponen perilaku 

dalam sikap mengkonsumsi. Menurut Kotler dan Keller, 
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Minat beli merupakan perilaku yang muncul sebagai 

respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan 

konsumen untuk melakukan pembelian
40

. Minat beli 

diperoleh dari suatu proses belajar dan proses pemikiran 

yang membentuk suatu persepsi. Menurut Durianto, 

minat beli adalah keinginan konsumen untuk 

mendapatkan produk karena adanya pengaruh terhadap 

kualitas produk serta informasi seputar produk yang 

diinginkan
41

. 

Dari beberapa pengertian tersebut, peneliti 

menyimpulkan minat beli merupakan komponen perilaku 

konsumen yang muncul sebagai respon terhadap objek 

yang diperoleh dari proses pemikiran yang membentuk 

persepsi, untuk melakukan pembelian dan mendapatkan 

produk yang diinginkan. Minat beli konsumen dapat 

berubah sesuai dengann stimulus yang diberikan. Minat 

beli konsumen dipengaruhi oleh faktor internal yang 

berhubungan dengan perasaan dan emosi yang dimiliki 

konsumen, selanjutnya dipengaruhi faktor eksternal 

seperti pemasaran maupun lingkungan. 

Kotler dan Keller menjelaskan bahwa minat beli 

dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, unanticipated 

situational/situasi yang tidak terantisipasi yaitu situasi 

yang dimana muncul secara tiba-tiba, dalam faktor ini 

pendirian konsumen akan berubah tergantung dari 

pemikiran konsumen, percaya diri atau tidak dalam 

melakukan keputusan pembelian. Kedua, attitudes of 

other/sikap orang lain yaitu sikap positif atau negatif 

seseorang yang sering menjadi acuan konsumen untuk 

melakukan pembelian, sikap orang lain dapat mengurangi 

atau meningkatkan motivasi konsumen untuk menuruti 

keinginan orang lain.
42

 

                                                           
40 Kotler dan Keller, Manajemen pemasaran, Edisi 13. 
41 Darmadi Durianto, Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas dan 

Perilaku Merek (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 58. 
42 Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi 13, 189. 
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b. Faktor yang mempengaruhi minat beli 

Menurut Super dan Crites dalam Lidyawatie terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi minat beli 

konsumen, yaitu:
43

 

1) Perbedaan pekerjaan 

Perbedaan pekerjaan menyebabkan kegiatan yang 

dilakukan serta minat yang dimiliki berbeda setiap orang. 

Perbedaan ini diperkirakan minat terhadap tingkat 

pekerjaan yang ingin dicapainya, aktivitas yang 

dilakukan, penggunaan waktu senggangnya, dan lain-

lain. 

2) Perbedaan sosial ekonomi 

Perbedaan sosial ekonomi mempengaruhi minat beli 

karena seseorang yang mempunyai sosial ekonomi tinggi 

akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkannya 

daripada yang mempunyai sosial ekonomi rendah. 

3) Perbedaan hobi atau kegemaran 

Adanya perbedaan hobi sangat berhubungan dengan 

penggunaan kegiatan atau minat yang dikerjakan di 

waktu senggang. 

4) Perbedaan jenis kelamin 

Perbedaan ini artinya minat wanita akan berbeda dengan 

minat pria, misalnya dalam pola berbelanja 

5) Perbedaan usia 

Perbedaan usia anak-anak, remaja, dewasa hingga orang 

tua akan memiliki perbedaan minat pada suatu barang, 

dikarenakan adanya perbedaan terhadap kebutuhan, 

terhadap suatu barang dan aktivitas yang dilakukan 

menurut usianya. 

 

c. Minat Beli Dalam Persepektif Islam 

Minat beli adalah keinginan atau rencana 

seseorang untuk membeli suatu porduk dalam memenuhi 

                                                           
43 Lidyawatie, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa (Bandung: 

Alfabeta,2008) 
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kebutuhannya. Ajaran islam tidak melarang setiap 

manusia untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya 

untuk membeli suatu produk, selama produk yang 

diperjualbelikan dijual dengan harga yang wajar dan 

tidak berlebihan. 

Pemenuhan kebutuhan atau keinginan tetap 

dibolehkan selama hal tersebut dapat menambah 

maslahah atau tidak mendatangkan mudharat. 

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Jumu‟ah 10 sebagai 

beikut: 

 

ِْ فَْضِو  ٍِ ا  ْ٘ اْبتَُغ َٗ ا فِى اًْلَْسِض  ْٗ ّْتَِشُش ٰي٘ةُ فَا ﴿ فَاَِرا قُِضٍَِت اىصَّ

 َُ ْ٘ ٌْ تُْفيُِح ا ىََّعيَُّن ٍْشا َ َمثِ اْرُمُشٗا ّللّاٰ َٗ  ِ
 ﴾ ّٓٔللّاٰ

Artinya: “Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, 

bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, 

dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu 

beruntung.” 

 

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa minat 

beli adalah keinginan atau rencana seseorang untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya dan memperoleh 

kebahagiaan di dunia senantiasa harus selalu berikhtiar, 

berdoa, dan berusaha agar mendapatkan barang yang 

diinginkan dan dimudahkan untuk mendapatkan barang 

tersebut. 

 

d. Indikator Minat Beli 

Menurut Ferdinand indikator minat beli sebagai berikut. 

yaitu:
44

 

1) Minat preferensial adalah minat yang 

menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki 

prefrensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini 

                                                           
44 Ferdinand, Metode Penelitian Manajemen, Pedoman Penelitian Untuk 

Penulisan Skripsi. Tesis Dan Disertai Ilmu Manajemen, 188 
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hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan 

produk prefrensinya. 

2) Minat refrensial adalah kecenderungan seseorang 

untuk mereferensikan produk kepada orang lain. 

3) Minat transaksional adalah kecenderungan seseorang 

untuk membeli produk. 

4) Minat eksploratif adalah minat yang menggambarkan 

perilaku seseorang yang selalu mencari informasi 

mengenai produk yang diminatinya dan mencari 

informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari 

produk tersebut. 

 

5. Endorsement 

Seseorang yang melakukan endorsement dikenal 

dengan sebutan endorser. Endorsement adalah suatu 

bentuk iklan yang mempromosikan produk dengan 

menggunakan selebriti atau tokoh terkenal yang memiliki 

kepercayaan, kehormatan, pengakuan tinggi, atau adanya 

kesadaran akan keberadaan tokoh tersebut diantaranya 

khalayak yang menjadi target konsumen dari produk 

yang di promosikan. Endorser dibagi menjadi dua jenis 

yaitu typocal person endorser yaitu orang-orang biasa 

yang tidak terkenal ditugaskan untuk mengiklankan suatu 

produk. Sedangkan, celebrity endorser yaitu orang 

terkenal yang dapat mempengaruhi karena prestasi yang 

dimiliki. Para endorser diharapkan dapat mempengaruhi 

sikap dan perilaku konsumen secara positif terhadap 

merek yang mereka promosikan. 

 

6. Beauty Vlogger 

Di era digitalisasi saat ini kita tidak lagi tinggal di 

zaman di mana kemampuan dalam acting di layar lebar 

atau televisi bukan prasyarat menjadi selebriti terkenal. 

Adanya perubahan di dunia hiburan dalam beberapa 

tahun terakhir, kini kita di zaman di mana individu dapat 
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mempromosikan dirinya sendiri di media sosial dan 

berbagai platform seperti video YouTube. Semua industri 

terlihat mulai tertarik melirik bintang-bintang YouTube 

ternama atau biasa kita sebut sebagai vlogger (video 

blogger). Menurut Maria dan Kusumawati vlogger adalah 

pembuat video blog yang berisikan materi post berupa 

video. Jenis video biasanya menampilan rekaman profil 

seseorang, aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh 

orang tersebut, serta pengalaman-pengalaman yang 

dirasakan dan sebagainya
45

. 

Para perempuan kini mencari seseorang yang 

mampu berkata apa adanya, serta paham tentang dunia 

kecantikan. Orang yang menjadi beauty vlogger benar-

benar dapat mereka ajak bicara. Beauty vlogger termasuk 

dalam influencer yang memberi ulasan atau review 

tentang suatu produk atau layanan yang diberikan oleh 

perusahaan. Banyaknya jumlah subscribers dan viewers 

dari channel youtube yang dimiliki beauty vlogger 

membuat berbagai brand produk kecantikan tertarik untuk 

menawarkan kerjasama dengan bentuk endorsement pada 

beauty vlogger yang diunggah oleh beauty vlogger. 

 Banyak brand kecantikan yang semakin percaya 

akan kekuatan yang dimiliki vlogger dalam menghipnotis 

atau mempengaruhi para audiencenya. Keyakinan brand 

kosmetik menggunakan para beauty vlogger bukan tanpa 

alasan. Sekitar 97% percakapan mengenai dunia 

kecantikan di YouTube terjadi di channel resmi para 

beauty vloggers atau conten creators. Para beauty vlogger 

membuat video tutorial makeup, memberikan tips-and-

trick dalam menggunakan makeup dan skincare, 

memberikan rekomendasi memilih skincare yang sesuai 

                                                           
45 Maria Sinaga R.E dan Andriani Kusumawati, “Pengaruh YouTube Beuaty 

Vlogger terhadap Minat Beli Konsumen dan Dampaknya terhadap Keputusan 

Pembelian Produk kosmetik Maybelline”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.63, no.1 

(2018) hal.188 
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dengan tipe kulit, kelebihan dan kekurangan dari sebuah 

produk kepada viewers mereka.  

Banyak perusahaan pada akhirnya berlomba-

lomba agar dapat berkolaborasi dengan beauty vlogger. 

Tidak hanya menciptakan konten yang lebih menarik, 

lebih otentik, melainkan video yang diunggah oleh beauty 

vlogger dapat memberikan kesempatan kepada brand agar 

iklan/promosi mereka dilihat banyak orang. 

Seorang vlogger sejatinya adalah kumpulan 

orang yang menggunakan platform digital untuk 

memberikan pendapat mereka tentang banyak hal, seperti 

travelling, mukbang makanan, otomotif, cerita lucu, 

hingga soal kecantikan. Para vlogger sangat mewakili 

suara yang di dengar oleh jutaan konsumen, khusunya 

generasi millenials memilih mereka untuk mendapatkan 

opini yang tulus dan jujur, bukan pendapat manis yang 

manipulatif. Jadi, untuk membuat video seorang vlogger 

harus bermanfaat untuk brand yang dipromosikan dan 

dukungan atau ulasan yang disampaikan harus asli sesuai 

dengan fakta dan kenyataan. 

 

7. Beauty Vlogger Sebagai Celebrity Endorser 

a. Pengertian Celebrity Endorser 

Selebriti pendukung adalah seseorang yang 

dikenal oleh publik atas prestasinya, selain itu juga 

sebagai penyampai pesan untuk memperkuat citra sebuah 

merek (product image) karena biasanya masing-masing 

beauty vlogger memiliki karakter yang menonjol dan daya 

tarik yang kuat. Menurut Kotler dan Keller, celebrity 

endorser yaitu seorang figure yang menarik dan populer 

yang digunakan sebagai narasumber untuk menyampaikan 

pesan guna mendapat perhatian lebih dan di ingat
46

. 

Adapun selebriti yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah beauty vlogger. Selebriti dipercaya lebih menarik 

                                                           
46 Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi 13, 519 
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daripada penggunaan orang biasa dalam mempengaruhi 

calon konsumen. Terdapat beberapa konsep yang ada 

dalam marketing yang digunakan untuk mempromosikan 

produk guna meningkatkan awareness pada produk yaitu 

influencer dan endorser
47

. 

Influencer atau endorser memiliki konsep yang 

sama, yaitu mempromosikan produk atau pihak yang 

membantu perusahaan dalam memasarkan produknya, 

yang membedakan adalah strategi marketing yang 

digunakan tergantung pada brand nya sendiri. Untuk 

memberikan hasil terbaik, pastikan bahwa strategi yang 

dipilih sesuai dengan budget dan goals atau tujuan dari 

brand produk tersebut. Endorsement celebrity ini 

biasanya mengupload produk yang mereka pasarkan 

dalam bentuk gambar yang di upload di instagram 

maupun video durasi panjang di YouTube. Keunikan dan 

kreatifitas dari celebrity dalam mengendorse produk 

menjadi nilai plus dalam memasarkan produk seperti foto 

yang diambil, video yang seru, atau bisa juga tertarik 

dengan caption yang dicantumkan di akun mereka. 

 

b. Indikator Celebrity Endorser 

Menurut Shimp mengatakan lima atribut khusu 

endorser dijelaskan dengan akronim TEARS, yang 

dimana TEARS tersebut terdiri dari:
48

 

1) Trustworthiness (dapat dipercaya) 

Diartikan sebagai seorang endorser yang dapat 

dipercaya, integritas, dan jujur dalam menyampaikan 

pesan serta informasi sehingga orang tersebut 

dianggap terpercaya. 

                                                           
47 Lemon.cm, “Perbedaan Celebrity Endorsements vs. Influencer 

Marketing,” lemon.cm, last modified 2020, diakses Oktober 09,2021, 

https://lemon.cm/articles/perbedaan-celebrity-endorsements-influencer-marketing/. 
48 Shimp, T.A, “Periklanan Promosi dan Aspek Tambahan Komunikasi 

Pemasaran Terpadu”, (Jakarta: Erlangga,2010) 
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Dalam islam, kredibilitas bisa diartikan dengan 

shidiq (jujur). Maksudnya seorang pengiklan wajib 

berlaku jujur dalam mengiklankan produknya. Jujur 

dalam arti luas yaitu tidak berbohong, tidak menipu, 

tidak memutarbalikkan fakta, serta tidak ingkar janji. 

Al-quran menerangkan dengan sangat jelas dan tegas 

yang antara lain kejujuran tersebut di beberapa ayat 

dihubungkan dengan pelaksanaan timbangan, 

sebagaimana firman Allah swt dalam (Qs. Al-an‟am: 

152): 

 

فُ٘ا  ْٗ اَ َٗ ۚ ٗٓ ى ٌَْبيَُغ اَُشذَّ ُِ َحتّٰ ًَ اَْحَس ِٕ  ًْ ٌِ اًِلَّ بِاىَّتِ ٍْ اَه اْىٍَتِ ٍَ ا  ْ٘ ًَل تَْقَشبُ َٗ  ﴿

 َُ ٍَْضا َِ اْى َٗ ٍَْو  ا  اْىَن ْ٘ ٌْ فَاْعِذىُ اَِرا قُْيتُ َٗ ْسَعَٖۚا  ُٗ ا اًِلَّ  بِاْىقِْسِظۚ ًَل َُّنيُِّف َّْفسا

 ِ
ِْٖذ ّللّاٰ بَِع َٗ َُ َرا قُْشٰبۚى  ْ٘ َما ىَ اْۗ َٗ ْ٘ فُ ْٗ َُۙ   اَ ْٗ ُش ٌْ تََزمَّ ٖٔ ىََعيَُّن ٌْ بِ ىُن ّصٰ َٗ  ٌْ ٰرىُِن

ٔ٥ٕ ﴾ 

Artinya: “dan sempurnakanlah takaran dan timbangan 

dengan adil.” 

Ayat di atas menerangkan bahwa, dalam kegiatan 

periklanan seharusnya tidak mementingkan pihak 

perusahaan saja dalam mengejar keuntungan, 

kepentingan konsumen juga harus diperhatikan. Karena 

sebenarnya citra yang baik akan tercipta dengan 

sendirinya apabila perusahaan memperhatikan kebenaran 

dalam penyampaian informasi. 

 

2) Expertise (Keahlian) 

Diartikan sebagai seorang endorser yang mengacu 

pada pengetahuan, pengalaman atau keahlian yang 

dimiliki untuk memengaruhi konsumen. 

3) Attractiveness (Daya Tarik Fisik) 

Mengacu pada hal menarik yang dimiliki seorang 

endorser seperti tampilan fisik, keramahan, 

menyenangkan dan lain lain. Daya tarik merupakan hal 

pertama yang ditangkap oleh audience ketika endorser 

melakukan tugasnya. 
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4) Respect (Kualitas Dihargai) 

Diartikan sebagai kualitas yang menjadi pujian 

atau penghargaan seseorang dikarenakan prestasi atau 

kepandaian selebriti. Dilihat dari kemampuan kating, 

kecakapan atletis dan kepribadian yang menarik. 

5) Similarity (Kesamaan dengan Audiens yang dituju) 

Diartikan sebagai tingkatan dimana selebriti 

dianggap memiliki kesamaan dengan audience misalnya 

usia, jenis kelamin, suku, status sosial, dan sebagainya. 

Semakin banyak kesamaan atau kemiripan antara sumber 

dengan konsumen maka iklan akan semakin menarik 

perhatian konsumennya. 

 

8. Brand Image 

a. Pengertian Brand Image 

Brand image adalah representasi dari 

keseluruhan persepsi terhadap brand. Brand image 

berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan 

preferensi terhadap sebuah brand, apa yang konsumen 

pikirkan dan rasakan ketika mendengar atau melihat 

sebuah brand. Image konsumen yang positif terhadap 

suatu brand lebih memungkinkan konsumen untuk 

melakukan pembelian. Brand yang lebih baik juga 

menjadi dasar untuk membangun image perusahaan yang 

positif. Menurut Keller, brand image adalah persepsi 

konsumen terhadap suatu merek yang tergambar melalui 

asosiasi merek yang ada di ingatannya.
49

 

Menurut Simamora terdapat 3 faktor yang membangun 

Brand Image yaitu: 

1) Citra perusahaan adalah sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang 

membuat suatu produk atau jasa. 

                                                           
49 K.L.Keller, Strategi Brand Management: Building, Measuring, And 

Managing Brand Equity, Fourth Edi., Always Learning (Usa: Person,2013) hal.69 
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2) Citra pemakai adalah sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang 

menggunakn suatu barang atau jasa. 

3) Citra produk adalah sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap suatu produk. 

 

b. Brand image dalam persepektif islam 

Dalam agama islam suatu bisnis atau perdagangan 

adalah pekerjaan yang terhormat karena itu cukup 

banyak Ayat Alquran dan Hadits yang menjelaskan 

tentang norma-norma perdagangan. Hal ini dilakukan 

beliau karena mengutamakan kualitas dan citra 

produknya sehingga reputasi perdagangan Nabi 

Muhammad SAW bisa dikenang oleh masyarakat 

luas. Hal ini dijelaskan dalam ayat Al Quran dalam 

surat Asy-Syuraa ayat 181-183: 

 

 ۚ َِ ٌْ ْخِسِش َُ َِ اْى ٍِ ا  ْ٘ ُّ ْ٘ ًَل تَُن َٗ ٍَْو  فُ٘ا اْىَن ْٗ ا  ٨ٔٔ﴿ ۞ اَ ْ٘ ِصُّ َٗ

 ۚ ٌِ ٍْ ْستَقِ َُ ًَل  ٨ٕٔبِاْىقِْسطَاِط اْى َٗ  ٌْ ًَل تَْبَخُس٘ا اىَّْاَط اَْشٍَۤاَءُٕ ا َٗ ْ٘ تَْعثَ

 ۚ َِ ٌْ ْفِسِذ ٍُ  ﴾ ٨ٖٔفِى اًْلَْسِض 

Artinya: “(Sempurnakanlah takaran) genapkanlah (dan 

janganlah kalian termasuk orang orang yang 

merugikan) yakni mengurangi hak-hak orang lain. 

Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan 

janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya 

dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan 

membuat kerusakan.” 

Ayat diatas memberikan pedoman kepada kita bahwa 

pentingnya menjaga kualitas produk yang kita jual yaitu 

dengan tidak memanipulasi atau merugikan pembeli 

dengan kecurangan yang kita buat sehingga citra produk 

yang dibangun mendapat respon yang baik dimata 

konsumen. 
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c. Indikator Brand Image 

Menurut Keller ada 3 indikator Brand Image sebagai 

berikut:
50

 

1) Strengthness (Kekuatan) 

Kekuatan adalah keunggulan bersifat fisik pada 

merek produk, yang terdapat pada suatu merek 

produk menjadi kelebihan yang dimiliki 

dibandingkan dengan merek lainnya. Pengukuran 

kekuatan ini yaitu, penampilan fisik menarik, 

kualitas, fungsi produk dan harga produk. 

2) Uniqueness (Keunikan) 

Keunikan adalah sesuatu yang dimiliki produk yang 

menjadi pembeda diantara produk merek lainnya. 

Seseorang mengatakan produk unik dikarenakan 

adanya diferensiasi suatu merek produk terhadap 

merek produk lainnya. Misalnya sebuah produk 

menjadi unik yaitu karena produk bervariasi, inovasi 

produk. 

3) Favorable (Keunggulan) 

Keunggulan adalah kemudahan suatu merek produk 

untuk diucapkan, diingat dan produk menjadi favorit 

konsumen, produk terkenal, kesesuaian kesan merek 

di benak pelanggan dan kemudahan mendapat 

produk. 

 

9. Generasi Millenial 

Generasi Millenial atau generasi Y adalah 

generasi yang lahir pada era internet yang sedang 

booming, mereka lahir pada kisaran 1980 hinga 2000-an. 

Riset yang dilakukan oleh lembaga Alvara Research 

Center mengatakan generasi milenial populasi di 

Indonesia dengan porsi sekitar 34%, di ikuti 20% 

generasi X Ciri-ciri dari generasi Millenial adalah 

karakteristik masing-masing berbeda tergantung dimana 

                                                           
50 Ibid, hal. 50 
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ia di besarkan, sosial dan keluarganya, pola komunikasi 

nya sangat terbuka dibanding dengan generasi 

sebelumnya, generasi ini adalah pemakai media sosial 

yang fanatic dan akan sangat terpengaruh dengan 

perkembangan teknologi mendorong milenial memiliki 

kemampuan multi-tasking. 

 

B. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara karena 

menjadi praduga seorang peneliti yang perlu diuji 

kebenarannya melalui penelitian menggunakan data-data. 

Hipotesis adalah pernyataan mengenai sesuatu hal yang 

harus diuji kebenarannya
51

. Berdasarkan pengembangan 

hipotesis yang telah dijelaskan, maka dapat disusun 

kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan 

antara variabel independen, variabel dependen, dan 

variabel intervening yang akan diuji. Kerangka ini 

digunakan untuk mempermudah memahami hipotesis 

yang di bangun di dalam penelitian ini. 

    

 

     H2    pengaruh tidak langsung H3 

        

    H4    

      

 

Pengaruh langsung 

H1 

Gambar 3 

Hipotesis 

 

                                                           
51 Abdul Rahman, Penjelasan Lengkap Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo, 1993) hal.467 

Brand Image (M) 

Endorsement Beauty 

Vlogger (X) 

Minat Beli 

(Y) 
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 Keterangan: 

1. X : Endorsement Beauty Vlogger 

2. Y : Brand Image 

3. M : Minat Beli 

 

1. Pengaruh endorsement beauty vlogger (X) terhadap 

minat beli (Y) 

Persepsi dan sikap konsumen akan bertambah 

dengan beauty vlogger dijadikan sebagai celebrity 

endorser serta dapat meningkatkan penjualan. 

Kepopuleran dan ketenaran dari beauty vlogger itu 

sendiri dapat menimbulkan keinginan seseorang untuk 

mencontoh apa yang mereka gunakan, misalnya mulai 

dari gaya hidupnya, gaya berpakaian, perawatan 

kecantikan dan perawatan kulit, dan lain-lain.  

Menurut Hidayati dan Yuliandani 

menghasilkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara beauty vlogger terhadap minat beli
52

. Di dukung 

oleh penelitian Fenny dan Loisa yang membuktikan 

bahwa endorsement berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap minat beli
53

. Tetapi hal tersebut mempunyai 

perbedaan hasil pada riset Qonita yang menunjukan 

bahwa variabel celebrity endorser tidak berpengaruh 

terhadap minat beli, dikarenakan menurut responden 

celebrity endorser kurang meyakinkan atau tidak dapat 

dipercaya. Selanjutnya penelitian Anggraeni dkk yang 

menghasilkan bahwa endorsement beauty vlogger 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli, yang artinya 

apabila endorsement beauty vlogger memberikan 

penampilan yang baik akan menarik dan menimbulkan 

minat beli terhadap produk tersebut. Produk tersebut juga 

                                                           
52 Nur Hidayati dan Linda Yuliandani, “Pengaruh Beauty Vlogger, Citra 

Merek dan Label Halal terhadap Minat Beli Produk kosmetik wardah”, Jurnal Sains 

Manajemen&Akuntansi, Vol.12, no.1, (2020) hal.74 
53 Fenny dan Riris Loisa, “Pengaruh Endorsement Beauty Vlogger terhadap 

Minat Beli Kosmetik”, Prologia, Vol.5, no.1 (2021) hal.99 
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akan cepat dikenal oleh konsumen karena informasi yang 

diberikan oleh endorsement beauty vlogger
54

, sehingga 

berdasarkan peneliti tersebut dapat ditarik hipotesis 

sebagai berikut: 

H1: Endorsement beauty vlogger berpengaruh positif 

signifikan terhadap minat beli. 

 

2. Pengaruh endorsement beauty vlogger (X) terhadap 

brand image (Z) 

Semakin public figure dikenal public atau 

memiliki reputasi yang positif, sudah dipercaya oleh 

masyarakat maka akan semakin cepat produk yang 

dipromosikan di kenal publik juga. Oleh karena itu, 

strategi komunikasi dapat menggunakan dukungan 

beauty vlogger untuk mempromosikan produk karena 

dapat berdampak pada brand image produk itu sendiri. 

Hal ini di dukung oleh penelitian terdahulu oleh 

Kusnanto dkk yang menghasilkan bahwa beauty vlogger 

berpengaruh signifikan terhadap brand image
55

. Sejalan 

dengan penelitian Marselina dan siregar yang 

menghasilkan masing-masing variabel celebrity endorser 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap brand 

image, yang paling dominan berpengaruh terhadap brand 

image adalah variabel attractiveness membuktikan bahwa 

suatu daya tarik sangat berperan penting dalam diri 

celebrity endorser
56

. Penelitian oleh Medinna dan Hasbi 

menyatakan bahwa endorsement beauty vlogger 

berpengaruh signifikan terhadap brand image, artinya 

jika endorsement beauty vlogger meningkat maka brand 

                                                           
54 Rima Dwi Anggraeni dkk, “Pengaruh Endorsement Beauty Vlogger 

terhadap Minat Beli Make Up Brand Lokal”, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 

Vol.60, no.1 (2018) hal.161 
55 Danang Kusnanto dkk, Loc.Cit 
56 Dian Marselina, Loc.Cit 
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image juga akan meningkat
57

, sehingga dapat ditarik 

hipotesis sebagai berikut: 

H2: Endorsement beauty vlogger berpengaruh positif 

signifikan terhadap brand image. 

3. Pengaruh brand image (Z) terhadap minat beli (Y) 

Brand Image merupakan persepsi konsumen 

tentang suatu merek, persepsi inilah yang akan 

mempengaruhi konsumen agar melakukan pembelian 

pada suatu merek tertentu jika brand tersebut memiliki 

image yang baik dimata konsumen. Penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Salimun dan Sugiyanto menunjukan 

bahwa brand image berpengaruh signifikan terhadap 

minat beli
58

. Di dukung oleh penelitian Rachmawaty dan 

Hasbi menyatakan bahwa secara parsial Brand image 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat beli
59

. 

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Cece menyatakan 

bahwa brand image tidak berpengaruh terhadap minat 

beli konsumen, karena masih terdapat banyak konsumen 

yang belum atau bahkan tidak mengenal produk sepatu 

Macbeth
60

. Selanjutnya penelitian oleh Rizaldi 

menghasilkan bahwa brand image mempunyai pengaruh 

positif terhadap minat beli
61

. Maka, untuk menambah 

kepercayaan di mata konsumen salah satunya dengan 

meningkatkan penggunaan beauty vlogger yang memiliki 

                                                           
57 Gita Medinna dan Imanuddin Hasbi, “Pengaruh Brand Credibility, Brand 

Personality, Dan Endorsement Beauty Vlogger Terhadap Purchase Intention Dengan 

Brand Image Sebagai Variabel Intervening”, Jurnal Menara ekonomi, Vol.VI no.1 

(2020) hal.43 
58 Salimun dan Sugiyanto, “Pengaruh Brand Image Dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Rumah Makan Bebek Galak”, Prosiding 

Seminar Nasional Humanis, (2019) hal.575 
59 Meilyna Rachmawaty dan Imanuddin Hasbi, ”Pengaruh Green Marketing 
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kredibilitas dan popularitas yang tinggi serta disukai oleh 

banyak konsumen, sehingga akan membentuk citra merek 

yang baik terhadap suatu produk. Berdasarkan penelitian 

terdahulu makan penulis membuat hipotesis yaitu: 

H3: Brand image berpengaruh positif signifikan 

terhadap minat beli 

4. Pengaruh Endorsement beauty vlogger terhadap minat 

beli melalui brand image sebagai variabel interening 

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan 

Sugiharto menunjukan bahwa variabel celebrity 

endorsement yang terdiri dari attractiveness dan power 

memiliki pengaruh signifikan terhadap brand image. 

Keberadaan brand image dapat digunakan oleh pemasar 

untuk mendorong konsumen agar memiliki keinginan 

untuk membeli. Niat pembelian timbul dari dalam diri 

konsumen identik dengan brand image yang positif
62

. 

Sejalan dengan penelitian Indra yang menunjukan bahwa 

brand image berpengaruh terhadap endorsement beauty 

vlooger terhadap minat beli, yang dimana semakin naik 

nilai variabel brand image maka semakin meningkat pula 

minat beli
63

. 

H4: Brand Image memediasi hubungan antara 

endorsement beauty vlogger terhadap minat beli 
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