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ABSTRAK
Label halal adalah bagian dari pengemasan disebuah produk yang
mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk. Label
halal merupakan sebuah pencantuman logo halal yang bertujuan sebagai
pernyataan dari kehalalan produk tersebut. Kualitas produk sebagai
tingkat mutu yang diharapkan dan pengendalian keragaman dalam
mencapai mutu tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Suatu
produk yang mempunyai kualitas yang tinggi tentu akan memberikan
kepuasan terhadap pelanggan.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dengan cara menyebarkan kuesioner secara online melalui google form kepada mahasiswa
UIN Raden Intan Lampung. Populasi dalam penelitian ini berjumlah
22.620 mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Sampel yang digunakan
sebanyak 100 orang dengan menggunakan rumus slovin, diambil dengan
cara nonprobability sampling dengan teknik random sampling. Analisis
data yang digunakan diolah menggunakan SmartPLS 3.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel labelisasi halal
berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian produk
Wardah pada mahasiswa UIN Raden Intan Lampung serta kualitas
memoderasi atau memperkuat secara signifikan hubungan antara
labelisasi halal dan keputusan pembelian. Produk yang memiliki kualitas
yang baik adalah produk yang sesuai dengan spesifikasi serta
memberikan kepuasan kepada konsumen dalam pemenuhan
kebutuhannya. Selain itu, label halal yang ada pada produk menjadi ciri
khas tersendiri bagi para konsumen sebagai jaminan rasa aman dalam
mengkonsumsi produk tersebut, oleh karena itu, labelisasi halal dan
kualitas produk akan sangat berpengaruh pada keputusan pembelian pada
produk. Dalam perspektif Islam, perlu adanya pencantuman label halal
yang ditandai dengan sertifikasi halal. Dengan adanya sertifikasi halal,
maslahah dapat tercapai dan menentramkan umat. Maslahah dalam hal
ini adalah maslahaha mursalah, yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang
timbul setelah Nabi SAW. wafat, dan maslahah tersebut diakui dan tidak
berlawanan dengan syariat.
Kata Kunci: Labelisasi Halal, Keputusan Pembelian, Kualitas.
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ABSTRACT
Halal label is part of the packaging on a product that contains
information about the product or product sales. Halal label is an
inclusion of a halal logo which aims as a statement of the halalness of the
product. Product quality as the expected level of quality and control of
diversity in achieving that quality to meet consumer needs. A product that
has high quality will certainly give satisfaction to customers.
This research uses a quantitative approach. The data used is
primary data by distributing online questionnaires via google form to
UIN Raden Intan Lampung students. The population in this study
amounted to 22,620 students of UIN Raden Intan Lampung. The sample
used was 100 people using the Slovin formula, taken by non-probability
sampling with random sampling technique. Analysis of the data used is
processed using SmartPLS 3.
The results of this study indicate that the halal labeling variable
has a significant positive effect on purchasing decisions for Wardah
products at UIN Raden Intan Lampung students and the quality
moderates or significantly strengthens the relationship between halal
labeling and purchasing decisions. Products that have good quality are
products that comply with specifications and provide satisfaction to
consumers in meeting their needs. In addition, the halal label on the
product is a distinctive feature for consumers as a guarantee of security
in consuming the product, therefore, halal labeling and product quality
will greatly influence purchasing decisions on products. In an Islamic
perspective, it is necessary to include a halal label marked with halal
certification. With the existence of halal certification, maslahah can be
achieved and reassure the people. Maslahah in this case is maslahaha
mursalah, namely the benefits that arise after the Muhammad SAW. died,
and the maslahah is recognized and does not conflict with the shari'a.
Keywords: Halal Labeling, Purchase Decision, Quality
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran
yang jelas dan memudahkan dalam memahami isi skripsi ini,
maka perlu adanya uraian tentang judul yang ingin diajukan.
Dengan penegasan untuk menghindari kesalahpahaman dalam
memahami makna yang ada didalam skripsi ini, disamping itu
langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok masalah
yang akan dibahas.
Adapun judul dalam penelitian ini adalah “Pengaruh
Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk
Wardah Dengan Kualitas Sebagai Variabel Moderating
Dalam Perspektif Bisnis Syariah (Studi Mahasiswa UIN
Raden Intan Lampung)”
1. Pengaruh adalah merupakan sesuatu daya yang bisa
membentuk atau merubah sesuatu yang lain, yang
membentuk suatu watak, kepercayaan atau perbuatan
seseorang.1
2. Labelisasi Halal adalah setiap keterangan mengenai produk
yang berbentuk gambar,tulisan dan kombinasi antara
keduanya atau bentuk lain yang ditempelkan disetiap
kemasan produk. Menurut peraturan pemerintah pasal 10 dan
9, setiap orang yang mengemas dan memproduksi yang akan
diperdagangkan keseluruh wilayah indonesia harus
menyatakan bahwa produk tersebut halal bagi umat muslim
dan bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut
serta mencantumkan label halal disetiap produk. 2
3. Keputusan Pembelian adalah adalah perilaku konsumen
yang dipengaruhi denggan proses keputusan pembelian. Ada
1

Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan
Sosial Masyarakat Di Indonesia,” Introduction to High Performance Computing for
Scientists and Engineers, 2021, 194–210, https://doi.org/10.1201/ebk1439811924-14.
2
Novie Putri Anggraini and Sri Suryoko, “Pengaruh Labelisasi Halal,
Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepusan
Pelanggan (Studi Pada Konsumen Kosmetik Sariayu Di Kota Semarang),” Jurnal
Ilmu Administrasi Bisnis 7, no. 3 (2018): 359–69.

1

2
4 faktor utama karakteristik pembeli: Budaya, Sosial, Pribadi
dan Psikologi. Hubungan keempat faktor tersebut (dan sub
faktor) dan konsumsi pembelian dibuat oleh konsumen.3
4. Kualitas Produk adalah kecocokan atau kesesuaian dengan
spesifikasi yang berlaku dan puas untuk digunakan, dapat
memuaskan keinginan, memenuhi
kebutuhan dan
pengharapan dengan biaya kompetitif. Suatu produk yang
mempunyai kualitas yang tinggi tentu akan memberikan
kepuasan terhadap pelanggan. Jika dapat dipertahankan oleh
produsen maka akan memberikan keuntungan dari segi
finansial dan loyalitas pelanggan. 4
B. Latar Belakang Masalah
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, budaya
serta teknologi saat ini, maka kebutuhan hidup manusia kian
berkembang pula. Tidak hanya kebutuhan akan sandang, pangan,
papan, pendidikan dan kesehatan saja. Kebutuhan akan mempercantik diri pun kini menjadi prioritas utama dalam menunjang
penampilan sehari-hari, terlebih lagi kosmetik seperti makeup
menjadi trend dimasa sekarang, hal tersebut dikarenakan dunia
teknologi yang berkembang pesat dapat membantu dunia hiburan
terekspose secara mudah sehingga menginspirasi masyarakat
dalam berpenampilan terutama berdandan.5
Namun dengan besarnya minat masyarakat akan kosmetik
serta keinginan instan untuk mempercantik diri dilakukan secara
berlebihan, menyebabkan seseorang berbuat kesalahan dalam
memi-lih dan menggunakan kosmetik tanpa memperhatikan
kondisi kulit dan pengaruh lingkungannya. dampak penggunaan
3

Yossie Rossanty and M. Dharma Tuah Putra Nasution, “Pengaruh Atribut
Produk Dan Label Halal Sebagai Variabel Moderating Terhadap Keputusan
Pembelian Produk Kemasan Di Kota Medan,” Jurnal Manajemen Tools 6, no. 1
(2016): 73–81.
4
Nurafrina Siregar and Fadillah Hakim, “Pengaruh Pencitraan, Kualitas
Produk Dan Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Rumah Makan Kampoeng
Deli Medan,” Jurnal Manajemen Tools 8, no. 2 (2017): 87–96.
5
Ghina Kamilah, “Pengaruh Labelisasi Halal Dan Brand Image Terhadap
Keputusan Pembelian Melalui Minat Beli,” Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen 6, no.
2 (2017): 1–18.

3
kosmetik sesung-guhnya memiliki resiko pemakaian yang perlu
diperhatikan me-ngingat kandungan bahan-bahan kimia tidak
selalu memberi efek yang sama untuk setiap konsumen serta
kesadaran masyarakat masih sangat minim dan tidak
memperhatikan akan dampak jangka pendek maupun
kedepannya.6
Sebagaimana permasalahan diatas membuat konsumen
perlu memilih produk kosmetik yang aman digunakan dan
tentunya telah diperiksa oleh Badan Pengawas Pangan, Obat dan
Kosmetik (BPPOM). Masyarakat indonesia yang mayoritas
beragama islam juga memerlukan produk yang bersetifikasi halal,
halal adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang berarti
diizinkan atau boleh merujuk kepada segala sesuatu yang
diizinkan menurut hukum Islam. 7
Di era modern ini, perkembangan di Indonesia ini sangat
cepat. Indonesia adalah negara yang bermayoritas beragama
Muslim yang mencapai presentase 87,20% jumlahnya.
Perkembangan gaya hidup yang muslimah dan kehidupan yang
modern yaitu perkembangan yang mengacu pada syariat-syariat
agama. Pada kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari, tak ada
satupun bagian tubuh wanita yang luput dari produk kecantikan
dan perawatan tubuh lainnya. Jadi, kebutuhan yang akan
digunakan sehari-hari harus ada jaminan kehalalan produk
kosmetik. Halal diperuntukkan bagi segala sesuatu yang baik dan
bersih yang akan dikonsumsi oleh manusia menurut syariat islam.
Allah menegaskan dalam QS. Al-Maidah/5:3
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Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi,
(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang
tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam
binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan
(diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan
(diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah,
(mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada
hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan)
agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan
takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk
kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku,
dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang
siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa,
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(Q.S Al-Maidah [5]:3).
Ayat di atas menjelaskan bahwa “memakan” bukan
hanya diartikan tentang memakan lewat mulut, tetapi memakai
tersebut dapat diartikan sebagai mengonsumsi yang berarti
menggunakan olahan babi untuk berbagai keperluan manusia,
termasuk kosmetik. Halal atau tidaknya produk merupakan
keamanan yang sangat mendasar bagi umat muslim. Konsumen
Islam lebih memilih produk yang telah dinyatakan halal
dibandingkan dengan produk yang belum dinyatakan oleh
lembaga yang berwenang. Surah Al-Nahl/16:114 menjelaskan:

5

        
    
Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah
diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika
kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah. (An-Nahl/16:114).
Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada umat manusia untuk memakan (menggunakan)
makanan yang halal. Ayat diatas tidak hanya sebatas makanan
saja, tetapi juga produk-produk lainnya yang akan dipakai atau
dimanfaatkan oleh setiap umat muslim yang berarti proses
pembuatannya menggunakan bahan-bahan atau zat-zat yang
diharamkan secara islami. 8
Untuk melihat/membandingkan produk yang aman
dengan produk tidak aman, konsumen dapat melihat dari atribut/
label yang ada diproduk itu sendiri. Dilihat dari label pada produk
tersebut konsumen dapat menilai apakah produk tersebut halal
atau tidak. Karena, label halal menjadi hal yang sangat penting
dan dibutuhkan oleh konsumen, mengingat para kon-sumen lebih
membutuhkan produk yang dapat dipercaya dari lahir maupun
batin.
Ada beberapa label dalam kemasan produk berdasarkan
fungsinya.
1. Label halal (product label) adalah bagian dari pengemasan
disebuah produk yang mengandung informasi mengenai
produk atau penjualan produk.
2. Label merk (brand label) adalah nama merk yang
diletakkan pada pengemasan produk.
3. Label tingkat (grade label) adalah mengidentifikasi mutu
produk, label ini terdiri dari huruf,angka, atau metode
8

Asrina and Lince Bulutoding, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap
Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Produk Kosmetik Di Kota Makassar (Studi
Kasus Pada Giant Supermarket Alauddin),” Pemasaran, 2017, 1–16, journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/.../2307.
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lainnya untuk menunjukkan tingkat kualitas dari produk itu
sendiri.
4. Label deskriptif (descriptive label) adalah mendaftar isi,
menggambarkan pemakaian dan mendaftar ciri-ciri produk
lainnya.9
Pemberian label merupakan elemen produk yang sangat
penting yang memperoleh perhatian seksama dengan tujuan
untuk menarik perhatian konsumen. Fungsi label adalah:
a. Untuk mengidentifikasi produk atau merk.
b. Untuk menggolongkan suatu produk.
c. Sebagai alat promosi (daya tarik konsumen). 10
Beberapa proses untuk mendapatkan keterangan halal
untuk produk yang diproduksinya, yaitu
1. Sebelum proses pengajuan sertifikasi halal terlebih dahulu
harus mempersiapkan sistem jaminan halal penjelasan rinci
tentang sistem jaminan halal dapat merujuk buku panduan
penyusunan sistem jaminan halal yang dilakukan oleh
LPPOM MUI.
2. Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim
auditor halal internal (AHI) yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan produksi halal
3. Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk di inspeksi
secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh
LPPOM MUI.
4. Membuat laporan berkala 6 bulan tentang pelaksanaan sistem
jaminan halal. 11
Label halal yang terdapat pada kemasan produk tentu
akan mempermudah konsumen untuk mengidentifikasi sebuah
produk yang halal. Di Indonesia, label halal sangat mudah di
jumpai pada berbagai produk. Suatu produk yang tidak jelas pada
9

Dinda Astuty, “Pengaruh Labelisasi Halal, Kesadaran Halal, Harga Produk
Dan Citra Merk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Merek Purbasari”
(Studi Kasus Konsumen Wilayah Binjai,” n.d.
10
Ibid.
11
Ibid.
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bahan baku serta pengolahaannya bisa saja ditempeli label halal
bertuliskan arab hingga seolah-olah produk tersebut layak
dikonsumsi. Padahal pencantuman label halal harus mendapatkan
sertifikasi halal dari lembaga yang menjamin melalui berbagai tes
terhadap bahan baku hingga proses pembuatan berdasarkan
ketentuan syari‟at Islam serta melibatkan berbagai pakar agama. 12
Di Indonesia, Majelis Ulama Indoneisa (MUI) adalah
lembaga yang kompeten untuk melakukan penjaminan kehalalan
produk. Dalam kerjanya peran MUI dibantu oleh Lembaga
Pengkajian Pangan, Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia
(LP POM MUI) yang mensertifikasi kehalalan sebuah produk
yaitu menentukan kebijaksanaan, merumuskan ketentuan
ketentuan, rekomendasi dan bimbingan yang menyangkut
pangan, obat-obatan dan kosmetika sesuai dengan ajaran islam.
Dengan kata lain LPPOM-MUI didirikan agar dapat memberikan
rasa tentram pada umat tentang produk yang dikonsumsinya.13
Ilmu produk serta industrinya yang berkembang semakin
besar membuat produk menjadi salah satu bagian dunia usaha
hingga saat ini, termasuk di Indonesia. Tak terkecuali produk
wardah yaitu anak perusahaan dari PT. Paragon Technology and
Innovation ini merupakan pionir “kosmetik halal” di Indonesia.
Dimana produk wardah telah memiliki izin BPOM dan
bersetifikat halal MUI.
Salah satu produk yang sudah berlabelisasi halal yaitu
kosmetik wardah. Wardah produk yang diproduksi oleh PT.
Paragon Technology And Innovation (PTI). Awal berdirinya
dengan nama PT. Pustaka Tradisi Ibu, dan kemudian pada bulan
Mei 2012 berganti menjadi PT. Paragon Technology And
Innovation (PTI). Wardah adalah salah satu kosmetik yang
diproduksi oleh PTI. Didirikannya pada tanggal 28 Februari 1985
oleh Dra. Hj. Nurhayati Subakat.
Wardah adalah produk yang suci dan aman. Disebut suci
karena produknya telah memiliki sertifikat halal dari lembaga LP
12
Kamilah, “Pengaruh Labelisasi Halal Dan Brand Image Terhadap
Keputusan Pembelian Melalui Minat Beli.”
13
Ibid.
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POM MUI dan aman karena menggunakan bahan-bahan yang
bermutu tinggi dan tentunya telah memiliki nomor registrasi yang
dikeluarkan oleh DepKes. Omzet penjualan wardah mencapai
75% pertahunnya dan menjadikan wardah sebagai pemimpin
kosmetik halal di Indonesia. 14
Keputusan pembelian yang dimaksud adalah aktivitas
seseorang untuk mempertimbangkan pilihan produk yang telah
ditawarkan oleh penjual. Dalam keputusan ini pembeli dapat
dipengaruhi oleh perilaku konsumen, sebelum memutuskan untuk
membeli konsumen harus mempertimbangkan dan memastikan
produk yang akan dibeli dan kemudian memilih. Kualitas produk
sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat hubungan
langsung pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian.
Hasil dalam penelitian ini dapat menunjukan bahwa labelisasi
halal yang terdapat didalam produk dapat berpengaruh signifikan
terhadap keputusan pembelian Produk Wardah pada Mahasiswa
UIN Raden Intan Lampung. 15 Bagi konsumen yang beragama
Islam label halal menjadi suatu kebutuhan dalam keputusan
pembelian, UIN Raden Intan Lampung adalah universitas yang
erat kaitannya dengan keIslaman, untuk menghindari penggunaan
produk yang tidak sesuai dengan syariat Islam contohnya produk
Wardah yang sudah terkenal dengan halal MUI.
Banyaknya produk yang beredar di pasaran akan
mempengaruhi minat beli seseorang terhadap keputusan
pembelian. Membeli suatu produk bukan lagi untuk memenuhi
keinginan, melainkan karena produk adalah kebutuhan seseorang
pada saat ini. Keputusan pembelian yang dilakukan konsumen
dipengaruhi oleh banyak faktor seperti lingkungan, kelas,
masyarakat, keluarga, dan budaya yang akan membentuk sikap
dan nilai untuk melakukan suatu keputusan membeli dalam suatu

14

Alfiatun Nisa, Pengaruh Gaya Hidup (Life Style) Dan Labelisasi Halal
Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah (Studi Kasus Pada
Mahasiswi FEBI IAIN Purwokerto), Journal of Chemical Information and Modeling,
2018.
15
Rossanty and Nasution, “Pengaruh Atribut Produk Dan Label Halal
Sebagai Variabel Moderating Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kemasan Di
Kota Medan.”

9
produk. Konsumen akan memiliki pendapat tertentu mengenai
apakah konsumen akan membeli suatu produk dan barang apa
yang akan mereka beli melalui berbagai proses evaluasi. Evaluasi
yang dimaksud bagaimana keberadaan produk tersebut memiliki
label halal dan kepercayaan konsumen sehingga dapat menarik
konsumen untuk melakukan pembelian pada suatu produk. 16
Kewajiban dalam melengkapi informasi pada label
produk telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2012 tentang Produk. Pelaku usaha produk kemasan wajib
mencantumkan label sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang berbunyi: “Setiap
orang yang memproduksi produk di dalam negeri untuk
diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam/atau pada
kemasan produk.” Berdasarkan regulasi yang mengatur label
tersebut, maka suatu kewajiban bagi pelaku usaha untuk
mencantumkan label terhadap produk kemasan agar memberikan
rasa aman kepada konsumen.
Sebagai konsumen, kita harus bijak dalam memilih
produk yang halal dan aman baik kualitas maupun kuantitasnya.
Produk yang berlabel halal memberi keuntungan bagi produsen
yang memproduksi dan konsumen yang megkonsumsi produk
tersebut. Selama proses produksinya, beberapa perusahaan ada
yang menggunakan sesuatu yang tidak halal dalam produknya.
Sebagai konsumen, kita harus menghindari penggunaan produk
tersebut dan memilih produk yang aman dan bersertifikat halal.
Kandungan produk halal memang sangat penting, namun
terkadang orang-orang sering melupakannya. Oleh karena itu
konsumen mencari informasi tentang produk yang akan dibeli.
Informasi mendalam. Label halal pada kemasan merupakan label
16
Dita Nisa Arfania, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan
Pembelian Produk Kosmetik Wardah Melalui Mediasi Kepercayaan Konsumen (
Studi Kasus Pada Konsumen Di Klaten ),” Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan 4, no. 1
(2021): 1–2, http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/10544
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=tawuran+antar+pelajar
&btnG= https://doi.org/10.1016/j.jfca.2019.103237.
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yang dapat memberikan informasi halal kepada konsumen
tentang suatu produk.17
Kosmetik adalah panduan bahan yang siap untuk
digunakan pada bagian luar badan seperti epidermis, rambut,
kuku, bibir, gigi, rongga mulut antara lain untuk membersihkan,
menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya
tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak
dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu
penyakit.18
Saat konsumen sudah merasa aman dan nyaman terhadap
kosmetiknya, maka konsumen akan percaya dan loyal terhadap
produk wardah. Hal tersebut akan meningkatkan citra perusahaan
sehingga produk mempunyai daya saing yang tinggi
dibandingkan produk lainnya dan sangat berpengaruh terhadap
keputusan konsumen untuk membeli produk Wardah.19 Produk
kosmetik sangat diperlukan oleh manusia, khususnya remaja
putri. Pada umumnya kosmetik terbuat dari bahan dasar yang
berkhasiat, bahan aktif ditambah bahan tambahan lain seperti:
bahan pewarna, dan bahan pewangi. Produk-produk tersebut
dipakai secara berulang setiap hari,sehingga diperlukan
persyaratan aman untuk dipakai.20
Harapan tampil cantik menyebabkan remaja puteri lebih
konsumtif terhadap kosmetik demi memudahkan pergaulan dan
mendapatkan pengakuan dari lingkungan. Hal ini menyebabkan
remaja menjadi salah satu sasaran utama pemasaran produk
kosmetik. Keinginan mempercantik diri ditampilkan dapat
dilakukan dengan cara instan, sehingga remaja tergiur dengan
informasi kosmetik ilegal yang dapat merawat wajah dengan cara
instan.21

17

Ibid.
Tranggono, Latifah. Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik.
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2007), 6.
19
Rossanty and Nasution, “Pengaruh Atribut Produk Dan Label Halal
Sebagai Variabel Moderating Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kemasan Di
Kota Medan.”
20
Ibid.
21
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Gambar 1
Top 10 Brand Kosmetik dalam Kurun Waktu 3 Bulan
Sumber: Data primer, 2022
Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa terdapat 10
Brand kosmetik yang pernah digunakan responden dalam kurun
waktu 3 bulan terakhir, Peringkat pertama ada Brand lokal
Wardah sebanyak 57.3% responden menggunakannya, kemudian
diperingkat kedua ternyata Brand yang berasal dari USA yaitu
Maybelline sebanyak 41.1%. dan peringkat 3 Brand Lokal lagi
yaitu Emina (30.1%) dan Pixy (30.1%). Dilanjutkan brand
lainnya seperti Viva (26.4%), Purbasari (23.3%), Loreal Paris
(21.0%), Sariayu (18.0%), Make Over (17.3%) dan Oriflame
(16.6%).
Salah satu yang harus diperhatikan saat membeli produk
adalah legalitas dan nomor BPOM yang ada pada kemasan
produk kosmetik yang akan dibeli. Jangan pernah tergiur dengan
harga murah apalagi membeli produk KW yang kandungannya
bisa saja berbahaya untuk kulit dan tubuh. Tidak harus brand
luar negeri karena produk lokal banyak yang lebih bisa
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memanjakan kamu dengan kualitasnya yang tidak kalah bagus,
seperti produk Wardah.22
Selain dilihat dari perspektif halal, faktor lain yang dapat
mempengaruhi keputusan pembelian adalah kualitas. Kualitas
adalah keseluruhan kelengkapan dan karakteristik dari produk
atau layanan yang memengaruhi kemampuannya untuk
memuaskan kebutuhan baik yang dinyatakan maupun tersirat.23
Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong sebagaimana yang
dikutip dalam jurnal Yunita, kualitas adalah kemampuan suatu
produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi kehandalan,
daya tahan, ketetapan, kemudahan operasi, dan perbaikan produk,
serta atribut bernilai lainnya.24
Dalam perkembangan produk Wardah yang mengusung
label halal menimbulkan pertanyaan sejauh manakah label halal
pada produk wardah dapat mempengaruhi keputusan pembelian
dengan melihat keadaan saat ini, masyarakat Muslim hampir
sepenuhnya bergantung pada produk yang dibuat oleh nonMuslim dan kesadaran serta pengetahuan mereka terhadap
produk halal masih tergolong rendah. Selain itu label halal sering
dikorelasikan dengan ajaran agama tertentu, pada kenyataannya
label halal yang disematkan pada berbagai produk justru
memiliki manfaat yang bisa dirasakan oleh semua orang tanpa
harus memandang agama. Disisi lain produk wardah juga
merupakan produk lokal yang perlu mempertahankan citra
mereknya agar tidak kalah dengan produk yang belum
bersetifikasi halal maupun produk-produk luar negeri yang
sedang melejit.
Selanjutnya terdapat perbedaan penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Fitri Rahmadhani di tahun 2019 dengan judul
“Pengaruh Labelisasi Halal, Harga Dan Celebrity Endorser
22
Astuty, “Pengaruh Labelisasi Halal, Kesadaran Halal, Harga Produk Dan
Citra Merk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Merek Purbasari”
(Studi Kasus Konsumen Wilayah Binjai.” 4.
23
Philip Kotler, Dasar-Dasar Pemasaran, 1st ed. (Jakarta: Erlangga, 2008).
94.
24
Yunita, “Pengaruh Kualitas Produk, Promosi, Faktor Sosial Dan Faktor
Psikologi Terhadap Keputusan Pembelian Sepedamotormatic Yamahamio (Studi Pada
Yamaha Agungmotor Semarang),” Of Social and Politic, 2013, 1–9.
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Terhadap Keputusan Pembelian Produk Wardah (Studi
Mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin
Makassar)” yang menyatakan bahwa labelisasi halal berpengaruh
terhadap keputusan pembelian. Hal ini bertolak belakang dengan
penelitian yang dilakukan oleh Zella Anggraeni di tahun 2017
dengan judul “Pengaruh Label Halal, Kualitas Produk Dan Harga
Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk
Kosmetik Wardah” yang menyatakan bahwa labelisasi halal tidak
berpengaruh terhadap keputusan pembelian.
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan
tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi
yang berjudul “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap
Keputusan Pembelian Produk Wardah Dengan Kualitas
Sebagai Variabel Moderating Dalam Perspektif Bisnis
Syariah (Studi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung)”.
C. Identifikasi dan Batasan Masalah
Agar peneliti dapat melakukan dengan baik, fokus dan
sempurna. Maka penulis memandang permasalahan penelitian
yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Pembatasan masalah
dapat digunakan untuk menghindari adanya peyimpangan maupun
pelebaran pokok masalah agar peneliti lebih terarah dan mudah
dalam melakukan pembahasan sehingga tujuan dalam peneliti ini
akan tercapai.
Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :
1. Variabel yang digunakan untuk mempengaruhi keputusan
pembelian dalam penelitian ini adalah kualitas.
2. Penelitian ini difokuskan pada Mahasiswa UIN Raden Intan
Lampung.
D. Rumusan Masalah
Melalui penjabaran yang telah dipaparkan, maka rumusan
masalah yang ada di dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara labelisasi halal
terhadap keputusan pembelian mahasiswa UIN Raden Intan
Lampung?
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2. Apakah kualitas produk memoderasi hubungan antara
labelisasi halal dan keputusan pembelian mahasiswa UIN
Raden Intan Lampung?
3. Bagaimana pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan
pembelian produk wardah pada perspektif Islam dalam
Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung?
E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara labelisasi halal
terhadap keputusan pembelian Produk Wardah pada
Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.
2. Untuk mengetahui kualitas produk memoderasi hubungan
antara labelisasi halal dan keputusan pembelian pada
Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.
3. Untuk mengetahui pengaruh labelisasi halal terhadap
keputusan pembelian produk wardah pada perspektif Islam
dalam Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.
F. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:
1. Untuk menambah pengetahuan, cakrawala dan keterampilan
penulis.
2. Untuk menambah pengetahuan konsumen, bahwa labelisasi
halal sangat pengaruh terhadap keputusan pembelian.
3. Digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana
Ekonomi islam (SE) pada Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung.
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Tabel 1
Penelitian Terdahulu
No. Nama Tahun
Judul
Metode
Penelitian Penelitian
1. Fitri
2019 Pengaruh
Kuantitatif
Rama
Labelisasi
dhani
Halal,
Harga Dan
Celebrity
Endorser
Terhadap
Keputusan
Pembelian
Produk
Wardah
(Studi
Mahasiswi
Fakultas
Ekonomi
Dan Bisnis
Islam Uin
Alauddin
Makassar)

2.

Rah
mawa
ti Rah
man

2018

Pengaruh
Labelisasi
Halal Dan
Citra Merk
Terhadap
Keputusan
Pembelian

Kuantitatif

Hasil Penelitian
Objek penelitian
ini adalah mahasiswi pada
fakultas
Ekonomi dan
Bisnis Islam
UIN ALAUDDIN Makassar
dari setiap jurusan sebanyak 70
orang. Hasil uji
regresi
menunjukkan
bahwa variabel
label halal
sangat berpengaruh dan
signifikan
(0,032<0,05),
terhadap
keputusan
pembelian
produk wardah.
Penelitian ini
dilaksanakan di
kecamatan
Tamalate Kota
Makassar
dengan 60
responden.
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Produk
Ponds
White
Beauty Di
Kecamatan
Tamalate
Kota
Makassar
3.

Mira
wati

2019

Pengaruh
Label
Halal,Citra
Merk Dan
Keberaga
man
Terhadap
Minat Beli
Konsumen
Produk
Kosmetik
Halal
Dengan
Preferensi
Sebagai
Variabel
Inter
vening

Kuantitatif

Hasil penelitian
ini menjelaskan
tentang identitas
responden,tanggapan responden
pada masingmasing variabel
penelitian, dan
hasil analisis
menggunakan
Structural
Equation
Modeling
(SEM) dengan
pendekatan Partial Least Square
(SEM-PLS)

4.

Dewi
Kur
nia
Sari
dan
Ilyda
Sudra
djat

2013

Analisis
Pengaruh
Labelisasi
Halal
Terhadap
Keputusan
Pembelian
Produk

Kuantitatif

Hasil penelitian
yang dilakukan
terhadap 82
responden,
dapat di- ketahui
bahwa
responden yang
berjenis kelamin

17
Makanan
Impor
Dalam
Kemasan
Pada
Mahasiswa
Kedok
teran
Univer
sitas
Sumatera
Utara

5.

Yuni
ta

2018

Pengaruh
Label
Halal Dan
Citra Merk
Terhadap
Perilaku
Pembelian
Kosmetik
Sariayu
Dengan
Religiu
sitas
Sebagai
Variabel
Mode
rating

laki-laki sebanyak 33 orang
(340%) dari
jum- lah
responden yang
ada, sedang- kan
respondenuntuk
berjenis kelamin
perempuan
sebanyak 49 orang dari total
jumlah
responden yang
ada.
Verifikatif

Hasil penelitian
ini dilakukan
berda-sarkan
teori konsumsi
yangdiatur
dalam ajaran
agama Islam
yang dikenal
sebagai sya- riat,
dan konsumen
muslimtidak
diperkenankan
mengkonsumsi
sesuatu yang
didalamnya
terkan- dung
sesuatu yang
tidak sesuai
dengan syariat
Islam.
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6.
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yadi

2018

Analisis
Pengaruh
Label
Halal
Terhadap
Keputusan
Pembelian
Produk
Makanan
Dalam
Kemasan
PadaSantri
Pondok
Pesantren
Darul Irfan
Kota
Serang

Kuantitatif

Hasil data yang
telah dianalisis
menunjukan
bahwa thitung
sebesar 4,709 >
dari ttabel
2,032, dan
angka koefisien
determinasi
sebesar 0,395
yang artinya
me- nunjukan
bahwa label
halal dapat
menjelaskan
pengaruhnya
terhadap
keputusan
pembelian pada
santri pondok
pesantren Darul
Irfan yaitu
sebesar 39,5%.

7.

Fadhi
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vi,
Edy
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anto
dan
Anie
sa

2019

Pengaruh
Label
Halal
Terhadap
Citra
Merek
Dan Minat
Beli
(Survei
Online
Pada
Pengikut

Kuantitatif

Hasil dari
penelitian ini
adalah sebagai
variabel
perantara
sebesar 0,194.
Melihat
pengaruh
langsung model
mediasi dari X
terhadap Y
adalah sig-
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Akun
Instagram
@Safiindo
nesia

nifikan. Label
halal sangat
mempe- ngaruhi
secara langsung
variabel mi-nat
beli maupun
tidak langsung
de-ngan
melibatkan
variable intervening citra merk.

Sumber Data : Data diolah, 2021
H. Sistematika Penulisan
Penulisan dalam penelitian ini disusun dengan sistematika
secara berurutan yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang
relevan, serta sistematika penulisan.
BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis
Bab ini berisi tinjauan umum tentang landasan teori yang
didalamnya menjelaskan mengenai teori perilaku konsumen,
labelisasi halal, keputusan pembelian, dan kualitas produk.
BAB III Metode Penelitian
Bab ini menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian,
pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik
pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen
penelitian, analisis statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas
data, serta uji hipotesis.
BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Bab ini menjelaskan tentang analisis desktriptif serta
analisis data hasil penelitian, juga pembahasan dari hasil
penelitian.
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BAB V Penutup
Bab ini berisi tentang simpulan yang menguraikan
jawaban atas permasalahan pada rumusan masalah dan
rekomendasi berdasarkan hasil analisis untuk pengetahuan bagi
pihak yang terkait.
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BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS
A. Teori Perilaku Konsumen
1. Teori Perilaku Konsumen Secara Konvensional
Memahami perilaku konsumen tentu bukan sesuatu
yang mudah dilakukan, sehingga pendekatan promosi yang
dilakukan oleh suatu organisasi harus direncanakan dan
diharapkan dengan fokus pada variabel-variabel tersebut.
Selain itu, penjual harus memiliki opsi untuk mendapatkan
pembeli, dan mencari tahu bagaimana mereka bertindak, dan
berfikir. Meskipun pembeli memiliki berbagai jenis kontras
dalam hal apapun, mereka juga berbagi banyak secara
praktis.25 Kotler menggambarkan model perilaku konsumen
sebagai berikut:
Rangsangan
Pemasaran

Rangsangan
Lain

Ciri
Pembeli

Proses Kepu
tusan Pembeli

Pemahaman
masalah
Produk
Harga
Saluran
Pemasaran
Promosi

Ekonomi

Teknologi
Politik
Budaya

Budaya

Pencarian
informasi

Sosial
Pribadi

Pemilihan
alternatif

Psiko
logi

Keputusan
pembelian
Perilaku pasca
pembelian

Keputusan
Pembelian
Pemilihan
produk
Pemilihan
merk

Pemilihan
saluran
pembelian
Penentuan
waktu
pembelian
Jumlah
pembelian

Gambar 2
Model Perilaku Konsumen
Sumber: Kotler, 2008

25

Philip Kotler, Dasar-Dasar Pemasaran, 1st ed. (Jakarta: Erlangga, 2008),

226.
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Gambar
tersebut
menunjukkan
bahwa
mempertunjukkan bahwa rangsangan pemasaran, seperti
produk, harga, tempat dan promosi dan rangsangan lain
(lingkungan) mencakup ekonomi, teknologi, politik, dan
budaya, memasuki kesadaran konsumen.
Ada beberapa teori perilaku konsumen telah dibuat
untuk memperjelasnya menurut Puji Hariyanti yakni:
a. Teori Ekonomi Mikro
Teori ini awalnya dikembangkan oleh analisis
ekonomi terdahulu, yang menyatakan bahwa pilihan
untuk membeli adalah efek samping dari perhitungan
keuangan objektif yang disadari, dimana pembeli
melihat untuk memanfaatkan hal-hal yang akan
memberikan penggunaan paling banyak (pemenuhan)
sesuai selera dan biaya. Kemu-dian teori ini diidealkan
oleh spesialis keuangan neoklasik yang dikenal sebagai
teori pemenuhan marginal (utilitas minimal). Menurut
Puji Hariyanti, dengan teori pemenuhan marginal ini,
setiap pembeli akan berusaha untuk men-dapatkan
pemenuhan yang paling ekstrim, dan pembeli akan terus
membeli suatu barang untuk jangka waktu yang lama,
ketika telah mendapatkan pemenuhan dari barang yang
telah dipakainya. Untuk situasi ini, pemenuhan yang
diperoleh relatif atau lebih menonjol daripada utilitas
minimal yang berkurang dan konsumsi serupa pada
barang lain, melalui perkiraan yang cermat dari hasil
setiap pembelian. Ada beberapa anggapan yang
mendasari teori ekonomi mikro ini, yakni:
1) Bahwa pelanggan selalu berusaha untuk
meningkatkan pemenuhan dalam keterbatasan
kemampuan keuangan-nya.
2) Bahwa mengetahui beberapa sumber alternatif
untuk memenuhi kebutuhan mereka.
3) Bahwa ia umumnya bertindak dengan baik. 26
26

Puji Hariyanti, Perilaku Konsumen (Yogyakarta: Ilkom Uii, 2014), 27-38.
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b. Teori Psikologis
Teori psikologis ini adalah aplikasi dari bidang
penelitian psikologis dalam membedah perilaku
konsumen dan mendasarkan pada variabel psikologi
individu yang terus-menerus dipengaruhi oleh kekuatan
lingkungan
sekitar.
Orang-orang
terus-menerus
ditentukan oleh kebutuhan esensial mereka, yang ada
sebagai bagian dan dampak dari iklim dimana dia hidup
dan terlihat dalam kegiatannya di masa sekarang, tanpa
mengabaikan pengaruh masa lalu atau harapan di masa
depan. Ada beberapa teori yang termasuk un-tuk teori
psikologis, khususnya:
1) Teori Belajar
Teori belajar menekankan pada tindakan
meng-artikan dan mengukur yang merupakan cara
untuk mengetahui perilaku konsumen, teori ini
terus berkembang hingga saat ini, dan tergantung
pada empat bagian men-dasar, yakni dorongan
(drive), petunjuk (clue), reaksi (response) dan
penguatan (reinforcement).
2) Teori Psikoanalisis
Menurut teori ini, perilaku konsumen
dipenga-ruhi oleh terdapat keinginan yang impuls
dan niat ter-sembunyi. Perilaku secara konsisten
merupakan akibat dari asosiasi dan tiga sudut
pandang dalam konstruksi karakter manusia adalah
id, ego, dan super ego.27
3) Teori Sosiologis
Teori ini lebih menitikberatkan pada
koneksi dan dampak antara orang-orang karena
perilaku mereka. Jadi lebih fokus pada perilaku
kelompok, bukan perilaku individu. Orang
dipandang sebagai orang yang terus-menerus
menyesuaikan diri dengan bentuk dan ukuran
27

Ibid., 27-38.
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standar umum serta iklim sosial mereka. Oleh
karena itu, penelitian sosial lebih ditujukan pada
kegiatan-kegiatan kelompok seperti keluarga,
teman, rekan, dan organisasi.
c. Teori Antropologis
Seperti teori sosiologis, teori antropologis juga
menekankan perilaku konsumen sekelompok orang.
Mes-kipun demikian, perkumpulan-perkumpulan lokal
yang dipusatkan bukanlah perkumpulan-perkumpulan
kecil namun merupakan perkumpulan besar dengan
cakupan yang luas, misalnya budaya (culture), subkultur, dan kelas sosial. Anggapan bahwa komponenkomponen ini berperan penting dalam pengemba-ngan
perspektif, dan merupakan petunjuk penting tentang
nilai yang harus dianut oleh seorang konsumen.28
2. Teori Perilaku Konsumen Secara Islam
Perilaku konsumen menurut Islam itu komprehensif
dan mengutamakan etika, mulai dari pemilihan barang
sampai penggunaannya dan terakhir manfaatnya yang didapat
dari barang yang dikonsumsi tersebut. Semua memiliki etika
dan aturan dalam Islam baik untuk maslahah dunia maupun
akhirat. Teori perilaku konsumen yang Islami juga dibangun
atas dasar syari‟ah Islam, menyangkut nilai dasar yang
menjadi fondasi teori, motif dan tujuan konsumsi, hingga
teknik pilihan dan alokasi anggaran untuk berkonsumsi, juga
digerakkan oleh motif pemenuhan kebutuhan (need) untuk
mencapai manfaat yang maksimum (maximum maslahah).29
Sebagaimana
kita
ketahui
dalam
ekonomi
konvensional tidak mengenal adanya landasan dalam
melakukan sesuatu hal, terutama masalah perilaku konsumen
itu sendiri, mereka hanya berpatokan pada keinginan dan
kepuasan hawa nafsu saja, berbeda dengan ekonomi Islam
28

Ibid.
Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami., (Yogyakarta
:Ekonisia, 2003), Cet.Ke- I, 119.
29
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masalah perilaku konsumen sudah diatur dalam Al-qur‟an
dan sunnah Nabi SAW. Landasan tersebut dapat dilihat dari
QS. Al-Maidah:87 berikut:

َّ ت َمآَٰ أَ َح َّل
ٱّللُ لَ ُكمۡ َو ََل ت َۡعتَ ُد َٰٓو ْۚ ْا
َ يََٰٓأَيُّهَا ٱلَّ ِذ
ِ َيه َءا َمىُى ْا ََل تُ َح ِّر ُمى ْا طَيِّب
َّ إِ َّن
٧٨ يه
َ ٱّللَ ََل يُ ِحبُّ ۡٱل ُم ۡعتَ ِد

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan
bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
melampaui batas. (Q.S. Al- Maidah: 87).
Makna ayat tersebut dapat kita pahami bahwa Allah
SWT tidak melarang kita untuk memakan rezeki yang baik
lagi halal dari Allah, namun kita dituntut untuk tidak bersikap
melampaui batas atau bahkan kikir terhadap rezeki yang
diberikan Allah tersebut, selain itu juga yang dilakukan oleh
manusia adalah sikap bersyukur dan bersikap sederhana.
Batasan-batasan yang wajib kita ketahui perihal sikap boros
dan melampaui batas.30
Fatwa MUI No.26 tahun 2013 tentang standar
kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya berbunyi:
a. Bahwa kosmetik telah menjadi salah satu kebutuhan
manusia pada umumnya;
b. Bahwa kosmetik yang akan digunakan oleh setiap
muslim harus berbahan halal dan suci;
c. Bahwa perkembangan teknologi
telah mampu
menghasilkan berbagai produk kosmetika yang
menggunakan berbagai jenis bahan, serta memiliki
fungsi yang beragam, yang seringkali bahannya tidak
jelas apakah suci atau tidak;
d. Bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan
dari masyarakat mengenai standar kehalalan produk
kosmetika dan penggunaannya;

30

Ibid.

26
e.

Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan
fatwa tentang standar kehalalan produk kosmetika dan
penggunaannya guna dijadikan pedoman.

B. Labelisasi Halal
1. Label
Menurut William, label adalah bagian sebuah produk
yang membawa informasi verbal tentang produk atau tentang
penjualnya. Sebuah label bisa merupakan bagian dari
kemasan atau pula etiket (tanda pengenal) yang dicantumkan
pada produk. Sedangkan menurut Angipora, mengatakan
bahwa label pada dasarnya dapat merupakan bagian dari
sebuah kemasan (pembungkus) atau dapat merupakan etikat
lepas yang ditempelkan pada produk. Dengan demikian,
sudah sewajarnya kalau antara kemasan, merek dan label
dapat terjalin satu hubungan yang erat sekali. 31
2. Halal
Pengertian Halal menurut menurut Ghazali, kehalalan
suatu produk yang akan dikonsumsi merupakan hal yang
sangat penting diperhatikan bagi umat islam. Dalam agama
islam sudah dijelaskan betapa pentingnya kehalalan, bahkan
Allah telah menentukan kaidah kehalalan sebelum manusia
diturunkan ke bumi. Allah tidak menentukan tentang
kehalalan pada udara, akan tetapi untuk makanan dan
minuman, seperti halnya kosmetik, obat-obatan dan lainlain.32
3. Pengertian labelisasi halal
Labelisasi halal yaitu label yang dicantumkan
dikemasan pangan, obat dan kosmetika yang menjelaskan
bahwa suatu produk telah menjalani proses pemeriksaan
kehalalan dan telah dinyatakan halal dan telah terjamin oleh
lembaga yang berwenang yaitu MUI. Banyak jenis bentuk
31
Kamilah, “Pengaruh Labelisasi Halal Dan Brand Image Terhadap
Keputusan Pembelian Melalui Minat Beli.”
32
Ibid.
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label halal yang berbeda-beda yang berada di Indonesia
diantaranya seperti gambar dibawah ini.

Gambar 3
Label Halal33
Dilihat dari gambar diatas, bahwa label halal terdapat
beberapa macam di Indonesia, namun hanya terdapat satu
label yang diakui secara resmi oleh pemerintan yaitu label
halal yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia).
Label halal dari MUI yaitu satu-satunya label yang diakui
secara nasional dan diakui juga secara internasional. Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian
Agama menetapkan logo halal yang baru. Logo halal baru ini
akan berlaku secara nasional dan wajib ada di kemasan
produk sebagai tanda kehalalan produk dan kepemilikan
sertifikat halal yang diakui pemerintah. Kewenangan
penerbitan sertifikasi halal saat ini telah diambil alih oleh
Kemenag lewat BPJPH, dari yang sebelumnya dipegang oleh
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika
(LPPOM) MUI. Aturan tersebut sesuai ketentuan Pasal 37
Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal (JPH) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH.34
33

“Kemenag Jelaskan Filosofi Label Halal Baru,” 2022,
https://nasional.tempo.co/read/1570311/kemenag-jelaskan-filosofi-logo-label-halalbaru-mirip-gunungan-wayang.
34
Ibid.
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Gambar 4
Logo Halal Yang Baru35
Penjelasan Filosofi Logo Halal Yang Baru :
Kepala BPJPH menjelaskan, logo halal yang baru itu
secara filosofi mengadaptasi nilai-nilai ke-Indonesiaan. Bentuk
dan corak yang digunakan merupakan artefak-artefak budaya
yang memiliki ciri khas yang unik berkarakter kuat dan
merepresentasikan halal Indonesia. Bentuk Label Halal
Indonesia terdiri atas dua objek, yaitu bentuk gunungan dan
motif surjan atau lurik gunungan pada wayang kulit yang
berbentuk limas, lancip ke atas.
Bentuk gunungan itu tersusun sedemikian rupa
berbentuk kaligrafi huruf arab yang terdiri atas huruf á¸a, Lam
Alif, dan Lam dalam satu rangkaian sehingga membentuk kata
Halal.
Bentuk tersebut menggambarkan bahwa semakin tinggi
ilmu dan semakin tua usia, maka manusia harus semakin
mengerucut (golong gilig) manunggaling Jiwa, Rasa, Cipta,
Karsa, dan Karya dalam kehidupan, atau semakin dekat dengan
Sang Pencipta.
Sedangkan motif surjan yang juga disebut pakaian
takwa mengandung makna-makna filosofi yang cukup dalam.
Di antaranya bagian leher baju surjan memiliki kancing tiga
pasang atau enam biji kancing yang kesemuanya itu
menggambarkan rukun iman. Selain itu motif surjan/lurik yang

35

Ibid.
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sejajar satu sama lain juga mengandung makna sebagai
pembeda/pemberi batas yang jelas.
Hal itu sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Jaminan
Produk Halal di Indonesia untuk menghadirkan kenyamanan,
keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk
halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan
produk.
Label Halal Indonesia menggunakan ungu sebagai
warna utama label dan hijau toska sebagai warna sekundernya.
Warna ungu merepresentasikan makna keimanan, kesatuan
lahir batin, dan daya imajinasi. Sedangkan warna sekundernya
adalah Hijau Toska, yang mewakili makna kebijaksanaan,
stabilitas, dan ketenangan.36
Indikator labelisasi halal menurut Mahwiyah dalam
Titi Ernawati ada tiga, yaitu pengetahuan, kepercayaan, dan
penilaian labelisasi halal, berikut ini adalah arti masingmasing indikator di atas berdasarkan KBBI (Kamus Besar
Bahasa Indonesia).
a. Pengetahuan merupakan informasi atau maklumat yang
diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan
adalah yang dikombinasikan dengan pemahaman dan
potensi untuk menindaki yang lantas melekat dibenak
seseorang.
b. Kepercayaan, yaitu suatu keadaan psikologis pada saat
seseorang menganggap suatu premi benar atau juga
anggapan atau keyakinan bahwa suatu yang dipercayai itu
benar atau nyata.
c. Penilaian terhadap labelisasi halal, merupakan proses,
cara, pembuatan menilai, pemberian nilai yang diberikan
terhadap labelisasi halal. 37

36

Ibid.
Astuty, “Pengaruh Labelisasi Halal, Kesadaran Halal, Harga Produk Dan
Citra Merk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Merek Purbasari”
(Studi Kasus Konsumen Wilayah Binjai.”
37
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4. Manfaat Labelisasi Halal
Manfaat labelisasi halal yang tertera disuatu produk
yaitu untuk memberikan ketenangan bagi konsumenm,
produk terjamin dan aman dikonsumsi atau dipakai.
Manfaat dari sertifikasi halal bagi produsen, produk
mempunyai Unique Selling Point (USP),
dan
dapat
meningkatkan kemampuan dalam pemasaran di Pasaran
Muslim
untuk
meningkatkan
kepercayaan
Negara
38
konsumen.
Selain pertimbingan moral yang harus terus terjaga
pada umat Islam, label halal juga dapat dijadikan sebagai
salah satu senjata ampuh dalam strategi pemasaran bagi setiap
perusahaan dijaman sekarang ini. Umat Islam adalah salah
satu pasar terbesar di dunia, maka produk halal menjadi faktor
penentu pada strategi produk pemasarannya, sehingga pasarpasar umat islam menjadi lebih tertarik kepada produk-produk
halal.39
Manfaat labelisasi halal bagi produsen :
a. Memiliki kesempatan untuk meraih pasar dalam pasar
global. Artinya untuk bersaing di pasar Internasional
atau global, syarat pertama yang harus dimiliki adalah
memiliki produk yang berkualitas dan aman. Salah satu
komponen yang penting dalam labelisasi halal adalah
keamanan dan kualitas dari produk tersebut.
b. Konsumen akan lebih percaya terhadap produk yang
dijual oleh produsen.
c. Memiliki kesempatan meraih pasar pada negara
Muslim.40
38

Fitri Ramadhani, “Pengaruh Labelisasi Halal, Harga Dan Celebrity
Endorser Terhadap Keputusan Pembelian Produk Wardah ( Studi Mahasiswi Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar ),” Jurnal Manajemen Dan
Organisasi 2, no. 1 (2019): 1–106.
39
Tengku Putri and Lindung Bulan, “Pengaruh Label Halal Dan Bonus
Dalam Kemasan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Kinder Joy Pada
Masyarakat Kota Langsa” 6, no. 2 (2017): 729–39.
40
Fenti Hikmawati, Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan
Pembelian Toko Cake Dan Bakery Chocolicious Di Kota Makassar ２, vol. 126,
2019.
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5. Indikator Labelisasi Halal
a. Proses Pembuatan artinya proses pembuatan atau proses
produksi suatau perusahaan yang sudah menggunakan
label halal hendaknya harus tetap menjaga bahan yang
digunakan dalam proses produksi tidak terbuat dari
barang-barang atau barang yang yang haram.
b. Bahan Baku Utama artinya bahan yag digunakan dalam
kegiatan proses produksi, baik berupa bahan baku,
bahan setengah jadi maupun bahan jadi sedangkan
bahan tambahan produk adalah bahan yang digunakan
sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses
teknologi produksi.
c. Bahan Pembantu Efek artinya bahan yang tidak
termasuk dalam kategori bahan baku ataupun bahan
yang berfungsi untuk membantu mempercepat atau
memperlambat proses produksi.41
C. Keputusan Pembelian
1. Pengertian Keputusan Pembelian
Keputusan pembelian konsumen adalah membeli
merek yang paling banyak disukai dari alternatif yang ada.
Perspektif pengambilan keputusan meng-gambarkan seorang
konsumen sedang melakukan serangkaian langkah-langkah
tertentu yang ada pada saat melakukan pembelian. 42
Keputusan pembelian adalah tahap dimana pembeli
telah menentukan pilihannya dan melakukan pembelian
produk, serta mengkonsumsinya. Pengambilan keputusan oleh
konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk diawali
oleh adanya kesadaran atas kebutuhan yang diinginkan.
Pengambilan keputusan konsumen (customer decision
making) adalah suatu proses pengintegrasian yang
mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau
41

Hikmawati, Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian
Di Toko Cake Dan Bakery Chocolicious Di Kota Makassar, 2019. 27-28.
42
Putri and Bulan, “Pengaruh Label Halal Dan Bonus Dalam Kemasan
Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Kinder Joy Pada Masyarakat Kota
Langsa.” 734.
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lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu diantaranya.
Hasil dari proses ini adalah suatu pilihan (choice) yang
disajikan secara kognitif sebagai keinginan berperilaku. 43
Sedangkan keputusan pembelian menurut Kotler yang
diterjemahkan oleh Hendra Teguh dan Ronny A. Rusly yaitu:
“keputusan pembelian adalah serangkaian proses yang dilalui
konsumen dalam memutuskan tindakan pembelian”. Menurut
Jhon Mowen mengatakan bahwa. “tingkat keterlibatan
konsumen dalam suatu pembelian dipengaruhi oleh
kepentingan potensial yang ditimbulkan dari simulus”.
Keputusan pembelian konsumen akan mencari suatu informasi
yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian yang diambil
oleh seorang konsumen. Sesuai dengan pendapat Kotler dan
Keller menyatakan bahwa “keputusan pembelian konsumen
yaitu serangkaian proses yang dilalui konsumen dalam
memutuskan tindakan pembelian”. 44
2. Tahap-Tahap Dalam Proses Keputusan Pembelian
Tahap-tahap untuk proses mencapai keputusan
pembelian dapat dilakukan oleh konsumen dapat
digambarkan seperti: Pengenalan > Pencarian > Evaluasi
Berbagi > Evaluasi Pasca > keputusan 45
d. Pengenalan kebutuhan
Proses pembelian yang diawali dengan
pengenalan kebutuhan (need recognition) dan konsumen
menghadapi suatu masalah, yaitu suatu keadaan yang
terdapat perbedaan diantara keadaan yang diinginkan
atau dengan keadaan yang sebenernya akan terjadi.
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e. Pencarian Informasi
Pencarian Informasi yaitu informasi yang mulai
dilakukan ketika konsumen memandang bahwa
kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan membeli dan
mengonsumsi suatu produk yang ada.
f.

Evaluasi Berbagi Alternatif
Alternatif
merupakan
pekerjaan
yang
membutuh-kan pertimbangan secara relatif atas adanya
beberapa pilihan. Apabila tidak banyak yang dipilih,
maka akan terbatas pula pilihan alternatif yang
dilakukan oleh seseorang.
g. Perilaku Pasca Pembelian
Setelah membeli produk, konsumen puas bisa
juga tidak puas dan akan melibatkan perilaku puas pasca
adanya pembelian produk. Konsumen yang membeli
sebuah produk akan menikmati atau menggunakannya
dan mengonsumsinya bahkan memanfaatkannya dalam
artian yang sangat luas.
h. Keputusan Pembelian
Keputusan pembelian yaitu tahap yang harus
diambil setelah melalui beberapa tahapan yang harus
diambil setelah melakukan beberapa tahap sebelumnya.
Konsumen mengambil keputusan, maka akan memiliki
sarangkai keputusan menyangkut jenis produk, merek,
kualitas, model, waktu dan harga. 46
3. Faktor-faktor
Yang
Mempengaruhi
Keputusan
Pembelian
a. Kebudayaan (Culture)
Kebudayaan berpengaruh terhadap nilai dan
pola perilaku seorang anggota kebudayaan. Kebudayaan
yang diwariskan dari generasi ke generasi lainnya,

46
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demikian selera seorang individu akan mengikuti pola
selera yang dari dulu dilakukan oleh nenek moyang. 47
b. Kelas Sosial (Social Class)
Merupakan
kelompok masyarakat
yang
mempunyai tingkat tertentu, di negara kita sudah tidak
ada kelas masyarakat, Orang-orang yang berada dikelas
sosial cenderung memiliki perilaku.
c. Keluarga (Family)
Keluarga yaitu lingkungan terdekat dan sangat
mempengaruhi nilai-nilai serta perilaku seorang dalam
mengonsumsi barang tertentu.
d. Klub-klub (Referensi Group)
Klub-klub yang dimaksud adalah arisan ibu-ibu,
klub olahraga, klub rekreasi, klubprofesi.48
4. Indikator Keputusan Pembelian
a. Pencarian Informasi artinya informasi yang mulai
dilakukan ketika konsumen memandang bahwa
kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan membeli dan
mengonsumsi suatu produk yang ada.
b. Keputusan Pembelian artinya pilihan yang ada
didasarkan pada mutu, kualitas dan facktor lain yang
memberikan kemantapan bagi konsumen untuk membeli
produk yang dibutuhkan.
c. Perilaku Pasca Pembelian artinya setelah membeli
produk, konsumen puas bisa juga tidak puas dan akan
melibatkan perilaku puas pasca adanya pembelian
produk.
d. Evaluasi Alternatif artinya saat melakukan pembelian,
konsumen memilih salah satu dari beberapa alternatif.49
47
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D. Kualitas Produk
1. Pengertian Kualitas Produk
Kualitas produk adalah keseluruhan kelengkapan dan
karakteristik dari produk atau layanan yang memengaruhi
kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan baik yang
dinyatakan maupun tersirat.50
Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong
sebagaimana yang dikutip dalam jurnal Yunita, kualitas
produk adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan
fungsinya, meliputi kehandalan, daya tahan, ketetapan,
kemudahan operasi, dan perbaikan produk, serta atribut
bernilai lainnya.51
Kualitas produk adalah salah satu sarana positioning
utama pemasar. Kualitas mempunyai dampak langsung pada
kinerja produk atau jasa, oleh karena itu kualitas berhubungan
erat dengan nilai dan kepuasan pelanggan. Dalam arti sempit
kualitas didefinisikan sebagai “bebas dari kerusakan”.
Siemens dalam bukunya Kotler juga mendefinisikan kualitas
adalah ketika pelanggan kita kembali dan produk kita tidak
kembali.52
Kualitas produk adalah suatu kondisi dinamis yang
berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses
dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi
harapan Konsumen atau konsumen. 53
Kualitas produk sebagai tingkat mutu yang
diharapkan dan pengendalian keragaman dalam mencapai
mutu tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 54
Kualitas produk menunjukkan ukuran tahan lamanya
produk itu, dapat di percayanya produk tersebut, ketepatan
50
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(precision)
produk,
mudah
mengoperasikan
dan
memeliharanya. Dari segi pandang pemasaran, kualitas diukur
dalam ukuran persepsi pembeli tentang mutu/kualitas produk
tersebut. Kebanyakan produk disediakan atau diadakan pada
mulanya berawal pada satu di antara empat tingkat kualitas,
yaitu kualitas rendah kualitas rata-rata (sedang), kualitas baik
(tinggi) dan kualitas sangat baik.55
Suatu produk yang mempunyai kualitas yang baik
akan memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Jika dapat
diteruskan dan dipertahankan oleh produsen maka akan
memberikan keuntungan disegi finansial dan juga loyalitas
pelanggan.56
2. Manfaat Kualitas Produk
a. Meningkatkan reputasi perusahaan.
b. Menurunkan biaya.
c. Meningkatkan mangsa pasar.
d. Dampak Internasional.
e. Adanya tanggung jawab.
f. Untuk penampilan produk.
g. Mewujudkan kualitas produk yang penting. 57
3. Indikator Kualitas Produk
a. Daya tahan (durability) yaitu daya tahan yang
menunjukkan seberapa lama usiaproduk sebelum produk
itu digantikan atau rusak.
b. Sesuai
dengan
spesifikasi
(confermance
to
specifications) yaitu sejauh mana karakteristik desain
dan operasi memenuhi standar-standar yang telah
ditetapkan sebelumnya.
c. Daya guna/ manfaat yaitu produk tidak akan mengalami
malfungsi atau gagal dalam periode waktu tertentu.58
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E. Kerangka Pemikiran
Kerangka berfikir menggambarkan pengaruh antara
variabel bebas terhadap variabel terikat dengan adanya variabel
moderasi yaitu pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan
pembelian dimo-derasi kualitas studi pada mahasiswa UIN
Raden Intan Lampung. Dalam penelitian ini model hubungan
variabel bebas yaitu labelisasi halal kemudian variabel
terikatnya keputusan pembelian serta variabel moderasi yaitu
kualitas. Dalam penelitian ini akan melihat secara kuantitatif
mengenai pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan
pembelian dimoderasi kualitas pada mahasiswa. Berikut ini adalah
gambar kerangka pemikiran:
Labelisasi Halal

Keputusan Pembelian

(X)

(Y)

Kualitas
(M)
Gambar 5
Kerangka Pemikiran
F. Hipotesis
Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka peneliti
mengajukan beberapa hipotesis dalam penelitian ini sebagai
berikut:
Label halal adalah bagian dari pengemasan disebuah produk
yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan
produk. Label halal merupakan sebuah pencantuman logo halal
yang bertujuan sebagai pernyataan dari kehalalan produk
tersebut.59
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Labelisasi Halal adalah setiap keterangan mengenai produk
yang berbentuk gambar,tulisan dan kombinasi antara keduanya
atau bentuk lain yang ditempelkan disetiap kemasan produk.
Menurut peraturan pemerintah pasal 10 dan 9, setiap orang yang
mengemas dan memproduksi yang akan diperdagangkan
keseluruh wilayah indonesia harus menyatakan bahwa produk
tersebut halal bagi umat muslim dan bertanggung jawab atas
kebenaran pernyataan tersebut serta mencantumkan label halal
disetiap produk.60
Label halal yang terdapat pada kemasan produk tentu akan
mempermudah konsumen untuk mengidentifikasi sebuah produk
yang halal. Di Indonesia, label halal sangat mudah di jumpai pada
berbagai produk. Suatu produk yang tidak jelas pada bahan baku
serta pengolahaannya bisa saja ditempeli label halal bertuliskan
arab hingga seolah-olah produk tersebut layak dikonsumsi. 61
Hal ini menunjukkan bahwa label halal berpengaruh terhadap
keputusan pembelian.
H1: Terdapat pengaruh positif signifikan antara labelisasi halal
terhadap keputusan pembelian.
Kualitas produk adalah adalah keseluruhan kelengkapan dan
karakteristik dari produk atau layanan yang memengaruhi
kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan baik yang
dinyatakan maupun tersirat.62 Sedangkan menurut Kotler dan
Armstrong sebagaimana yang dikutip dalam jurnal Yunita,
kualitas adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan
fungsinya, meliputi kehandalan, daya tahan, ketetapan,
kemudahan operasi, dan perbaikan produk, serta atribut bernilai
lainnya.63
60
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Kualitas produk adalah salah satu sarana positioning utama
pemasar. Kualitas mempunyai dampak langsung pada kinerja
produk atau jasa, oleh karena itu kualitas berhubungan erat dengan
nilai dan kepuasan pelanggan. Dalam arti sempit kualitas
didefinisikan sebagai “bebas dari kerusakan”. Siemens dalam
bukunya Kotler juga mendefinisikan kualitas adalah ketika
pelanggan kita kembali dan produk kita tidak kembali.64
Kualitas produk adalah suatu kondisi dinamis yang
berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dan
tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan
konsumen.65
Kualitas produk sebagai tingkat mutu yang diharapkan dan
pengendalian keragaman dalam mencapai mutu tersebut untuk
memenuhi kebutuhan konsumen. 66
Kualitas produk menunjukkan ukuran tahan lamanya produk
itu, dapat di percayanya produk tersebut, ketepatan (precision)
produk, mudah mengoperasikan dan memeliharanya. Dari segi
pandang pemasaran, kualitas diukur dalam ukuran persepsi
pembeli tentang mutu/kualitas produk tersebut. Kebanyakan
produk disediakan atau diadakan pada mulanya berawal pada satu
di antara empat tingkat kualitas, yaitu kualitas rendah kualitas
rata-rata (sedang), kualitas baik (tinggi) dan kualitas sangat baik. 67
Hal ini menunjukkan kualitas memoderasi hubungan antara
labelisasi halal dengan keputusan pembelian.
H2: Kualitas memoderasi hubungan antara labelisasi halal dengan
keputusan pembelian.
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