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ABSTRAK 

 

Merek memiliki dampak sebagai pembeda yang penting antar produk, 

sehingga konsumen lebih mengenali produk yang ditawarkan oleh produsen. 

Agama memberikan keyakinan dan nilai yang mengarahkan perilaku seseorang, 

adanya larangan dan aturan dalam menentukan pilihan. Agama mewajibkan bagi 

pemeluknya untuk menjalankan apa yang diperintahkan dan tidak melakukan apa 

yang dilarang. Pertumbuhan penduduk Muslim di dunia dan peningkatan 

pendapatan di negara-negara mayoritas muslim menunjukkan tren positif telah 

membawa peningkatan yang signifikan secara global terhadap permintaan produk 

halal. Permintaan produk halal ini pun tidak hanya untuk produk makanan saja 

namun telah meluas ke kategori produk lain seperti kosmetik. Industri kosmetik 

global terus mengalami peningkatam. Pasar kosmetik global diperkirakan akan 

mencapai US $429 miliyar pada tahun 2022. Berdasarkan data Euromonitor, 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami pertumbuhan yang tinggi 

dalam bidang kecantikan. Peningkatan pasar industri kosmetik di Indonesia pada 

tahun 2011 hingga 2015 telah tumbuh dengan rata-rata 13,03% setiap tahunnya. 

Berdasarkan data tersebut, Sigma Research Indonesia melakukan penelitian 

terhadap 1.200 wanita Indonesia dengan segmen usia 15-55 tahun. Dari penelitian 

ini terungkap bahwa ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan wanita 

dalam membeli produk kosmetik. faktor halal memiliki persentase di atas 50%, ini 

membuktikan halal merupakan faktor yang cukup penting dalam pertimbangan 

konsumen untuk membeli produk kosmetik. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh labelisasi 

halal dan brand image terhadap keputusan pembelian konsumen muslim dengan 

religiusitas pada produk kosmetik di Kota Bandar Lampung. 

 Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research, 

Penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (library research). 

Berdasarkan topik penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif 

dengan kuesioner untuk melakukan pengumpulan data. Data yang digunakan alam 

penelitian ini adalah data primer yang berasal dari jawaban angket yang peneliti 

distribusikan kepada konsumen yang menggunakan produk kosmetik Wardah di 

Kota Bandar Lampung. 

 Hasil penelitian ini menemukan bahwa religiusitas sebagai variabel 

moderating tidak memperkuat hubungan antara label halal dan brand image 

terhadap keputusan pembelian. Artinya, penelitian ini mengindikasikan bahwa 

bukan berarti konsumen setuju dengan produk kosmetik non halal. Namun pada 

dasarnya konsumen telah percaya kepada pemerintah yang menjamin produk 

halal, dalam hal ini dipercayakan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk 

Halal (BPJPH) yang paling mengerti dalam mengeluarkan sertifikasi halal dan 

pencantuman label halal. 

 

Kata kunci: Labelisasi Halal, Brand Image, Religiusitas, Keputusan Pembelian 
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ABSTRACT 

 

Brands can genuily become product differentiators. Thus, consumers are 

more likely able torecognize the products offered by manufacturers. Most 

religions enforce one's moral behavior through beliefs and values, and have an 

influence in determining one's choices through prohibitions and rules. Religion 

requires its adherents to obey God's commands and not to commit forbiden acts. 

The growth of the global Muslim population and the increase in income in 

Muslim-majority countries show a positive trend of a significant global increase 

in the demand for halal products. The demand for halal products does not only 

include food products, but has gradually increased to other product categories 

such as cosmetics. The global cosmetic industry continues to show a positive 

increasing trend. The global cosmetic market is estimated to reach US$429 billion 

by 2022. Based on data generated by Euromonitor, Indonesia is designated as one 

of the countries with a high growth trend in the beauty sector. The cosmetic 

industry market in Indonesia from 2011 to 2015 hadannually increased by an 

average of 13.03%. Referring to this data, Sigma Research Indonesia then 

conducted a research of 1,200 Indonesian women aged 15-55 years. The results of 

this research indicated several factors that influence women's choices in buying 

cosmetic products. The halal factor had a percentage above 50%, proving that 

halal is a fairly important consideration factor for consumers in purchasing 

cosmetic products. 

This research was conducted to examine the effect of halal labeling and 

brand image on purchasing decisions of Muslim consumers with religiosity for 

cosmetic products in Bandar Lampung City. 

This research was classified as field research by using library research. 

Based on the research topic, this research used quantitative research method and 

questionnaire instruments to collect data. The data used in this research were 

primary data originating from questionnaire answers filled by consumers who 

used Wardah cosmetic products in Bandar Lampung City. 

The results of this research showed that religiosity, as a moderating 

variable, did not strengthen the relationship between halal label and brand image 

on purchasing decisions. This indicated that consumers have basically trusted the 

government to guarantee halal products, specifically the Halal Product Assurance 

Organizing Agency (BPJPH) to conduct and authorize halal certification and the 

inclusion of halal labels. 

 

Keywords: Halal Labeling, Brand Image, Religiosity, Purchase Decision 
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MOTTO 

  

                              

     

  

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan, Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh 

yang nyata bagimu. (Q.S. al-Baqarah: 168)
 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 

2015), h 25.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang 

cukup besar. Hal ini diikuti dengan tingkat populasi Indonesia, berdasarkan 

laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) atau MABDA 

bertajuk The Muslim 500 edisi 2022, ada 231,06 juta penduduk Indonesia 

yang beragama Islam. Berikut adalah 10 negara dengan populasi muslim 

terbesar dunia menurut The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) 

Gambar 1.1 10 Negara dengan Populasi Muslim Terbesar di Dunia 

 

Pertumbuhan penduduk Muslim di dunia dan peningkatan pendapatan 

di negara-negara mayoritas muslim yang menunjukkan tren positif telah 

membawa peningkatan yang signifikan secara global terhadap permintaan 
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produk halal. Jika sebelumnya pasar produk halal dianggap terbatas dan 

kurang menguntungkan, saat ini produk halal telah mampu menjadi 

primadona yang digunakan beberapa negara untuk meningkatkan devisa. 

tampaknya menjadi motivasi bagi sejumlah negara seperti Malaysia, 

Thailand, Indonesia dan Jepang berlomba menjadi pusat produk halal atau 

Halal Hub.
2
 Beberapa perusahaan asing seperti Tesco dan Sainsbury‟s 

bahkan membuat lorong khusus yang penjual produk makanan halal. 

Permintaan produk halal ini pun tidak hanya untuk produk makanan saja 

namun telah meluas ke kategori produk lain seperti kosmetik.
3
 

Fenomena menunjukkan bahwa potensi pasar kosmetik halal 

diperkirakan akan berkembang pesat seiring dengan melonjaknya komunitas 

muslim dunia. Tingginya peluang kosmetik halal disebabkan aspek spiritual 

semakin penting dalam memproduksi kosmetik. Negara yang penduduk 

muslimnya relatif sedikit pun menganggap kosmetik halal baik bagi 

kesehatan, salah satu yang membuktikan bahwa kosmetik halal tidak hanya di 

konsumsi muslim, adalah Dr. Mah Hussain-Gambles, pendiri perusahaan 

kosmetik halal pertama di Eropa dapat meraih 75% pelanggan non Muslim.
4
 

Hal ini merupakan tantangan bagi perusahaan kosmetik halal di Indonesia 

untuk meningkatkan kualitas produknya agar dapat bersaing di pasar global, 

                                                           
        

2
 Nur Hadiati Endah, Perilaku Pembelian Kosmetik Berlabel Halal Oleh Konsumen 

Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol. 22, No. 1, 2014, h. 11 
        

3
 Ibid. h. 12 

        
4
 Isabelle Aoun dan Laurent Tournois, Membangun Brand Holistic: Studi Eksplorasi Tentang 

Kosmetik Halal, dalam Journal of Islamic Marketing, Emerald Group Publishing Limitied, 2015, 

vol.6, h. 7 
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karena banyaknya pesaing baru yang melirik kosmetik yang bersertifikat 

halal, salah satu contoh PT. Pustaka Tradisi Ibu. 

Industri kosmetik global terus mengalami peningkatan. Pasar 

kosmetik global diperkirakan akan mencapai nilai US $429 miliyar pada 

tahun 2022. Peningkatan dan pertumbuhan ini disebabkan oleh meningkatnya 

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang terjadi di berbagai negara, 

meningkatnya kesadaran konsumen tentang penggunaan konsumen dalam 

kehidupan sehari-hari.
5
 

Berdasarkan data Euromonitor, Indonesia merupakan salah satu negara 

yang mengalami pertumbuhan yang tinggi dalam bidang kecantikan. Industri 

kosmetik di Indonesia mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh Tabel 

1.1 sebagai berikut:  

Tabel 1.1  

Perkembangan Pasar Industri Kosmetik 

Tahun Pasar (Rp Milyar) Kenaikan 

2011 8.500 - 

2012 9.760 14,82 

2013 11.200 14,75 

2014 12.874 14,95 

2015*) 13.943 8.30 

Kenaikan rata-rata/tahun (%)                                             13,03 

*) angka sementara 

(Sumber: PT Citra Cendikia Indonesia, 2016) 

 

                                                           
       

5
Allied Market Research, Report OverviewGlobal Opportunity Analysis and Industry Forecast 

2014-2022, 2016. 
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Peningkatan pasar industri kosmetik di Indonesia pada tahun 2011 

hingga 2015 telah tumbuh dengan rata-rata 13,03% setiap tahunnya.
6
 

Kemajuan pada industri kosmetik di Indonesia saat ini menunjukkan 

peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (2018), 

Diperkirakan besar pasar (market size) pasar kosmetik sebesar yaitu Rp. 

46,4 triliun di tahun 2018 ini. Dengan jumlah tersebut, Indonesia merupakan 

pasar yang potensial bagi para pengusaha industri kecantikan baik dari luar 

maupun dalam negeri.
7
 

Berdasarkan data tersebut, Sigma Research Indonesia melakukan 

penelitian terhadap 1.200 wanita Indonesia dengan segmen usia 15-55 tahun. 

Dari penelitian ini terungkap bahwa ada beberapa faktor yang menjadi 

pertimbangan wanita dalam membeli produk kosmetik.Faktor dengan 

presentase yang paling besar adalah kecocokan formula pada kulit wajah 

(79,4%), kemudian disusul oleh produk yang tahan lama (67,4%), formula 

ringan (62,2%), serta pemilihan warna, halal, harga dengan persentase 

masing-masing di atas 50%. Berikut Gambar presentase alasan pemilihan 

produk kosmetik: 

 

 

                                                           
        

6
Agnesya Balques, dkk. Analisis Sikap, Norma Subjektif, dan Niat Beli Produk Kosmetik 

Halal pada Konsumen Muslimah di Surabaya, Jurnal Teknik Vol. 6 No.2 (2017), ISSN: 2337-

3539, h. 240 
        

7
 Sigma Research, diakses pada juli 2021 
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Gambar 1.2 Faktor Pertimbangan Perempuan 

Dalam Membeli Produk Kosmetik 

  

 Berdasarkan pada Gambar 1.2, faktor halal memiliki persentase di 

atas 50%, ini membuktikan halal merupakan faktor yang cukup penting 

dalam pertimbangan konsumen untuk membeli produk kosmetik. Adanya 

label halal merupakan salah satu wujud komitmen perusahaan untuk 

meningkatkan keamanan dan kenyamanan konsumen dalam menggunakan 

produknya, Wardah yang merupakan salah satu brand lokal yang 

mengupayakan mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI. Salah satu 

alasannya karena produk kosmetik yang digunakan langsung pada kulit akan 

sangat mempengaruhi kenyamanan konsumen dalam menjalankan ibadah. 
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Tabel 1.2 

Rating Produk Bedak Muka Dan Lipstik Wardah Tahun 2016-2020  

BEDAK MUKA 
 

NO 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Pigeon Pigeon Pigeon Pigeon Wardah 

2 Pixy Wardah Marcks Wardah Marcks 

3 Marcks Pixy Wardah Marcks Viva 

4 Maybelline Marcks Pixy Pixy Pixy 

5 Wardah Marina Maybelline Maybelline Sariayu 

6 Sariayu  Marina Marina  

 

 

LIPSTIK

NO 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Maybelline Wardah Wardah Wardah Wardah 

2 Red-A Maybelline Maybeline Pixy Maybelline 

3 Pixy Pixy Pixy Red-A Orifilme 

4 Sariayu Revlon Red-A Maybelline Pixy 

5 Wardah Red-A Revlon Puteri Red-A 

6 Belia Puteri Oriflime Oriflame Puteri 

7 Viva  Puteri Revlone  
8 Oriflime     

 Sumber : https://www.topbrand-award. Diakses mei 2021 

 

 

 

 

 

https://www.topbrand-award.com/top-brand-index/
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Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Wardah menjadi salah satu merek 

kosmetik yang sedang berkembang belakangan ini. Meskipun pasar kosmetik 

tidak sebesar makanan ataupun produk lainnya, wardah masih optimis 

menggapai pasarnya. 

Perkembangan fashion muslim sedikit banyak membawa keuntungan 

tersendiri bagi wardah sebagai produk kosmetik yang dideklarasikan sebagai 

produk halal. Bagi wanita berhijab, wardah dinilai sebagai produk yang 

sesuai dengan kebutuhan mereka.  

Tabel 1.3 

Total Penjualan Tahun 2019 

 

No Bulan Penjualan 

1 Januari 29.727.500 

2 Februari 31.255.400 

3 Maret 37.295.420 

4 April 27.946.000 

5 Mei 29.696.250 

6 Juni 36.587.500 

7 Juli 41.729.000 

8 Agustus 43.845.100 

9 September 42.453.000 

10 Oktober 44.257.200 

11 November 45.572.500 

12 Desember 46.856.300 

Sumber : http://sigmaresearch.co.id, diakses pada Mei 2020 

 
 Namun, mewujudkan pertumbuhan yang pesat dengan menjadikan 

merek-merek dalam negeri sebagai penguasa pasar bukanlah hal yang 

mudah. Kendati penguasaan pasar yang masih didominasi produk impor 

menjadi kondisi yang masih menjadi masalah klasik bagi perkembangan 

http://sigmaresearch.co.id/tag/data-penjualan-kosmetik-di-indonesia/
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                           BRAND ASAL EROPA, CHINA, AS, DLL 

                                WARDAH 

 

MARTHA TILAAR 

            PRODUK LOKAL 
 
 
        MUSTIKA RATU  
 
 
    BRAND ASEAN 

produk dalam negeri. Ditambah lagi penjualan produk impor pada tahun 

2012 meningkat hingga 30% yakni mencapai 2,44 triliun dibanding tahun 

2011 hanya 1,87 triliun. Permintaan konsumen atas merek-merek luar 

negeri menjadi salah satu faktor meningkatnya kosmetik impor di pasar 

lokal. Berdasarkan data dari BPOM produk impor kosmetik mencapai 60% 

di pasar domestik pada tahun 2013-2014 dari total penjualan Rp. 15 triliun. 

Dari angka 60% produk impor tersebut berasal dari ASEAN sebesar 5% dan 

55% sisanya dari Eropa, China, Amerika dan lainnya. 
8
 

Gambar 1.3 Penjualan Produk-Produk Kosmetik Brand Lokal dan Luar 

Indonesia 
 

Sumber : http://xsmlfashion.com diakses pada Mei 2020 

 

 

                                                           
       

8
 http://xsmlfashion.com, diakses pada agustus 2021 

http://xsmlfashion.com/
http://xsmlfashion.com/
http://xsmlfashion.com/
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Pertumbuhan barang impor diprediksikan akan semakin meningkat 

seiring kesanggupan perusahaan multinasional untuk memenuhi permintaan 

pasar nasional. Perkembangannya akan semakin besar seiring 

meningkatkanya peluang pasar di dalam negeri. Tak hanya itu ancaman 

produk impor ilegal yang beredar di pasar online juga menjadi tantangan 

tersendiri. Meskipun Wardah telah menjadikan label halal sebagai 

keunggulan, ternyata hasilnya masih belum optimal. Dibuktikan bahwa 

Wardah belum menjadi peringkat teratas penjualan produk kosmetik lokal 

maupun brand luar di Indonesia. Dapat dilihat pada gambar 1.3, berdasarkan 

data yang diperoleh dari xsmlfashion.com (2018), peringkat teratas penjualan 

kosmetik di Indonesia ditempati oleh Brand asal Eropa, China, AS, dll.  

Dengan meningkatnya persaingan kosmetik di Indonesia, maka 

Wardah harus memiliki Inovasi dan strategi bagaimana dapat menarik 

konsumen untuk melakukan pembelian.karena konsumen sebagai pengambil 

keputusan pembelian maka pengetahuan tentang perilaku pengambilan 

keputusan konsumen perlu diketahui para pelaku usaha untuk meningkatkan 

intitas pembelian produk atau jasa yang dijual. 

Melihat fenomena tersebut, perkembangan produk Wardah yang 

mengusung label halal menimbulkan pertanyaan sejauh mana label halal pada 

produk Wardah dapat mempengaruhi proses keputusan pembelian. Dengan 

Melihat situasi saat ini, masyarakat muslim hampir bergantung pada produk 

kosmetik yang dibuat oleh non muslim. Selain itu label halal sering 

dikorelasikan dengan ajaran agama tertentu, pada kenyataannya label halal 
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yang disematkan pada berbagai produk justru memiliki manfaat yang bisa 

dirasakan oleh semua orang tanpa harus memandang agama. Di sisi lain, 

produk Wardah juga merupakan produk lokal yang perlu menjaga brand 

imagenya agar tidak kalah dengan produk yang belum tersertifikasi halal atau 

produk luar negeri. 

Selain itu, perusahaan juga harus memiliki citra merek yang baik 

karena citra merek merupakan salah satu aset bagi perusahaan Dengan citra 

merek yang baik akan memberikan dampak kepada persepsi konsumen, 

dimana konsumen akan memiliki kesan positif terhadap merek tersebut. Hal 

ini merupakan salah satu cara supaya produk mempunyai posisi strategis di 

pasar dan mampu bertahan dipasaran dengan jangka waktu yang panjang 

serta dapat bersaing dengan produk lainnya dipasaran. 

Bagi perusahaan citra berarti persepsi masyarakat terhadap jati diri 

perusahaan. Persepsi ini didasarkan pada apa yang konsumen ketahui tentang 

perusahaan. Membangun citra merek yang positif dapat dicapai dengan 

program pemasaran yang kuat terhadap produk tersebut, yang memiliki 

kelebihan untuk membedakan dengan produk pesaing.
9
 

Jika suatu merek mampu memenuhi harapan konsumen dan 

memberikan jaminan kualitas produk pada setiap kesempatan penggunanya, 

serta merek tersebut diproduksi oleh perusahaan yang memiliki reputasi baik 

maka konsumen akan semakin yakin dengan pilihannya dan konsumen akan 

memiliki kepercayaan pada merek, menyukai merek, serta menganggap 

                                                           
        

9
 Permadi, dkk, 2014, h. 1 
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merek tersebut sebagai bagian dari dirinya. Merek yang berkualitas dapat 

dengan mudah untuk menciptakan konsumen dalam keputusan pembelian 

produk yang ditawarkan
10

 

Penelitian ini menggunakan religiusitas sebagai variabel moderating, 

karena religiusitas dianggap sebagai variabel yang dapat memperlemah atau 

memperkuat hubungan antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. Hal ini dikarenakan religiusitas merupakan variabel lingkungan 

yang tidak dapat dikendalikan akan tetapi pernah dilakukan penelitian dan 

diperoleh hasil yang positif dan signifikan, sehingga telah memenuhi syarat 

untuk dijadikan variabel moderator terhadap variabel yang telah 

dikemukakan diatas yang hubungannya belum kongklusif.
11

 

Perilaku pembelian merupakan tindakan akhir yang dilakukan 

konsumen baik individu maupun kelompok yang membeli suatu produk 

berupa barang ataupun jasa. Dalam melakukan pembelian terdapat 

perbedaan masing-masing konsumen yang diakibatkan karena perbedaan 

usia, pendapatan, tingkat pendidikan dan selera. Sehingga barang yang 

dibeli juga berbeda tergantung dari selera tiap konsumen. Dari banyaknya 

produk yang tersedia di pasar terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi 

pilihan konsumen untuk membeli suatu produk. Faktor tersebut diantaranya, 

kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologis. Perilaku pembelian seseorang 

                                                           
        

10
 Rizan, dkk, 2021, h. 2 

        
11

  Asraf, Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Menyimpan Dana di Bank 

Muamalat Indonesia dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderator, E-Journal Apresiasi 

Ekonomi, Vol. 1 No.2, 
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dapat berubah dengan adanya peningkatan pendapatan, perubahan siklus 

hidup keluarga serta faktor lainnya. 

Bandar Lampung merupakan kota terbesar dan terpadat ketiga di 

Pulau Sumatra setelah Medan dan Palembang menurut jumlah penduduk, serta 

termasuk salah satu kota besar di Indonesia dan Kota terpadat di luar pulau 

Jawa. Secara geografis, kota ini menjadi pintu gerbang utama pulau 

Sumatra, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta, memiliki 

andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian 

logistik dari Jawa menuju Sumatra maupun sebaliknya.  

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 km² 

yang terbagi ke dalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan dengan populasi 

penduduk 1.068.982
 
jiwa (berdasarkan data tahun 2015). Saat ini kota 

Bandar Lampung merupakan pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian di 

provinsi Lampung. Berikut adalah data penduduk Kota Bandar Lampung 

berdasarkan jenis kelamin dan Agama. 

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung 

Tabel 1.4 

Penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan Jenis Kelamin tahun  

2015-2020 

Tahun Laki-laki Perempuan 

(1) (2) (3) 

2015 493.411 485.876 

2016 502.418 495.310 

2017 511.371 504.539 

2018 520.078 513.725 

2019 528.804 522.696 

2020 537.396 531.586 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sumatra
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan
https://id.wikipedia.org/wiki/Palembang
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kota_di_Indonesia_menurut_jumlah_penduduk
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kota_di_Indonesia_menurut_kepadatan_penduduk
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra
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Tabel 1.5 
Penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan Agama 

Per Desember 2019 

Agama Persentase 

(1) (2) 

Islam 92,63% 
Kristen 3,55% 
Katolik 1,59% 
Budha 1,48% 
Hindu 1,59% 

Kong Hu Cu 0,04% 
Sumber: BPS Kota Bandar Lampung 

  
 

Perkembangan produk wardah di Kota bandar lampung saat ini sangat 

pesat, dibuktikan dengan semakin banyaknya outlet yang bermunculan saat 

ini. Berikut ini adalah outlet kosmetik Wardah yang berada di Kota Bandar 

Lampung. 

 

 

Tabel 1.6 

Outlet Wardah dan Toko Kosmetik Kecantikan   

 di Bandar Lampung 

 

TEMPAT 

Mall Chandra Tanjung Karang 

Mall Lampung 

Mall Boemi Kedaton 

Toko Kosmetik Anas Way Halim 

Toko Kosmetik Puteri Simpur Plaza 

PTI (Wardah Distribution Centre) 

Hanna 2 

Toko Kosmetik Mutiara Loking 

Mall Chandra Teluk Betung 
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Toko Kosmetik Bunda Way Kandis 

Ririnis Shop 

Toko Kosmetik 

Sumber Ayu 

Wardah Cosmetic Matahari Dep Store Center Plaza 

Keisha Ayu 

Wr. Wardah 

Sumber: Outlet Wardah dan Toko Kosmetik Kecantikan Bandar  

 Persepsi label halal dan brand image, konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian dapat dipengaruhi salah satunya oleh keterlibatan yang 

dirasakan oleh konsumen terhadap produk yang akan mereka beli. Pengaruh 

perasaan atau afeksi pada konsumen menjadi peluang perusahaan untuk 

mempengaruhi proses keputusan pembelian mereka. Selain itu, untuk produk 

yang memiliki unsur religious, seperti kosmetik dengan label halal dan brand 

image religious tentu saja dibutuhkan promosi yang memiliki kesan baik. 

Hubungan persepsi Label Halal, Brand Image dan Religiusitas serta 

proses Keputusan Pembelian adalah bagaimana pemasar menciptakan produk 

yang halal dan bersertifikat sehingga konsumen muslim merasa terlindungi 

untuk mengonsumsinya. 
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Berdasarkan pernyataan diatas, penulis mencoba untuk mengetahui 

apakah persepsi label halal, brand image dan religiusitas berpengaruh 

terhadap tahap proses keputusan pembelian. dengan melakukan penelitian 

dalam bentuk tesis yang berjudul: 

“ANALISIS PENGARUH LABELISASI HALAL DAN BRAND 

IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN 

MUSLIM DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL 

MODERATING PADA PRODUK KOSMETIK DI KOTA BANDAR 

LAMPUNG” 

 
B. Pembatasan Masalah 

Guna mendapatkan hasil yang fokus dan jelas pada permasalahan serta 

mencapai sasaran yang diinginkan, maka perlu dilakukan pembatasan 

masalah yang diteliti. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada keputusan 

pembelian konsumen muslim masyarakat kota Bandar Lampung pada produk 

kosmetik. Dalam penelitian menggunakan persepsi masyarakat yang 

menggunakan produk kosmetik Wardah. 

C. Rumusan Masalah 

1. Apakah labelisasi halal dan brand image secara parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen muslim pada 

produk kosmetik di Kota Bandar Lampung? 

2. Apakah labelisasi halal dan brand image secara simultan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen muslim 

pada produk kosmetik di Kota Bandar Lampung? 
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3. Apakah religiusitas memoderasi hubungan antara labelisasi halal terhadap 

keputusan pembelian konsumen muslim pada produk kosmetik di Kota 

Bandar Lampung? 

4. Apakah religiusitas memoderasi hubungan antara brand image terhadap 

keputusan pembelian konsumen muslim pada produk kosmetik di Kota 

Bandar Lampung? 

D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui apakah labelisasi halal dan brand image secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen muslim pada produk kosmetik di Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui apakah labelisasi halal dan brand image secara 

simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen muslim pada produk kosmetik di Bandar Lampung. 

3. Untuk mengetahui apakah religiusitas memoderasi hubungan labelisasi 

halal terhadap keputusan pembelian konsumen muslim pada produk 

kosmetik di Kota Bandar Lampung 

4. Untuk mengetahui apakah religiusitas memoderasi hubungan brand image 

terhadap keputusan pembelian konsumen muslim pada produk kosmetik 

di Kota Bandar Lampung  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Keputusan Pembelian 

a. Pengertian Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian adalah membeli merek yang lebih 

disukai dari beberapa pilihan  yang ada, ada dua faktor yang berada 

antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Pertama adalah sikap 

orang lain dan yang kedua adalah situasional. Oleh karena itu prefensi 

pembelian tidak selalu menghasilkan pembelian yang aktual.
12

 

Keputusan secara umum merupakan seleksi terhadap dua atau lebih 

pilihan alternatif. Pilihan tersebut dapat mengenai pilihan merek, 

waktu maupun distribusi.
13

 Dalam keputusan membeli suatu barang, 

sering kali ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam proses 

pembelian. Keputusan untuk membeli suatu produk, merupakan 

kumpulan dari sejumlah keputusan. 

Keputusan sebagai sebuah proses dimana konsumen mengenal 

masalahnya, mencari informasi mengenai merek atau produk tertentu 

dan mengevaluasi dari produk yang diperoleh, masing-masing pilihan 

                                                           
       

12
Philip Kotler dan Gray Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi ke 12, (Jakarta: 

Erlangga, 2008)    h. 181 
       

13
 L.G. Sciffman dan L.L. Kanuk, Perilaku Konsumen Edisi ke 4, (Jakarta: PT. Macanan Jaya 

Cemerlang, 2008), h. 485 
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tersebut dapat memecahkan masalahnya dan kemudian mengarahkan 

pada keputusan pembelian.
14

 

Keputusan membeli secara keseluruhan yang dijadikan 

pertimbangan oleh konsumen dalam melakukan keputusan pembelian 

produk. Ada tujuh komponen dalam pengambilan keputusan pembelian 

suatu produk, yaitu:
15

 

1. Keputusan mengenai jenis produk 

2. Keputusan mengenai bentuk produk 

3. Keputusan mengenai merek 

4. Keputusan mengenai penjualnya 

5. Keputusan  mengenai jumlah produk  

6. Keputusan mengenai waktu pembelian 

7. Keputusan mengenai waktu pembayaran. 

Jadi keputusan pembelian pelanggan adalah serangkaian alternatif 

yang dibuat oleh konsumen sebelum mereka memilih dan bersedia 

membeli. Konsumen akan melalui beberapa langkah sebelum memutuskan 

untuk melakukan keputusan pembelian, membeli dan mengevaluasi.  

Adapun indikator-indikator keputusan pembelian adalah:
16

 

1. Pilihan produk, yaitu konsumen harus mengambil keputusan dalam 

menentukan apa yang akan dibeli. 

                                                           
14

 Philip Kotler dan Gray Amstrong, Op., Cit, h. 129 
15

 Basu Swastha dan Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, (Yogyakarta:Liberty, 

2002), h. 118 
       

16
 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi ke 1, (Jakarta: 

Erlangga, 2006), h. 226 
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2. Pilihan penyalur, yaitu konsumen yang harus mengambil keputusan 

tentang penyalur mana yang akan dikunjungi. 

3. Pilihan merek, yaitu konsumen harus mengambil keputusan dalam 

merek apa yang akan dibeli. 

4. Pilihan waktu, dimana konsumen dapat mengambil keputusan mengenai 

kapan melakukan pembelian. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen 

Proses pengambilan keputusan tidak dapat begitu saja terjadi 

dengan sendirinya, melainkan ada faktor yang mempengaruhi secara 

kuat keputusan tersebut. Faktor utama yang mempengaruhi proses 

tersebut diantaranya adalah faktor budaya, sosial, pribadi dan 

psikologis. Hal ini dikarenakan pengaruh dari waktu konsumen 

menerima rangsangan melalui perilaku pasca pembelian.  

1) Faktor budaya 

Faktor budaya dipengaruhi oleh budaya, sub budaya dan 

kelas sosial, budaya adalah penentu keinginann dari perilaku  yang 

paling mendasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari 

anggota masyarakat dari institusi penting maupun keluarga.
17

 

Kelompok pertama yang paling atas faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian pada konsumen adalah faktor 

budaya. Budaya dapat memiliki beberapa fungsi, yaitu:  pertama 

budaya memiliki peran sebagai tapal batas, dimana budaya 

                                                           
       

17
 Philip Kotler dan Gray Amstrong, Op., Cit, h. 197. 
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memiliki kekuatan untuk menciptakan perbedaan antara satu 

organisasi dengan organisasi lainnya. Kedua, budaya membawa 

suatu ras identitas bagi anggota organisasi. Ketiga, budaya 

mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas 

dari kepentingan pribadi. Keempat, budaya meningkatkan 

kemantapan sistem sosial. Kebudayaan  adatalah determinan paling 

fundamental dari keinginan dan perilaku konsumen. Sub-budaya, 

sub-budaya terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok, ras dan 

daerah geografis. Banyak sub-budaya yang membentuk segmen 

pasar penting, dan pemasar sering merancang produk dan program 

pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Faktor 

budaya dapat berpengaruh  paling luas dan paling dalam bahkan 

melebihi perilaku konsumen secara pribadi dalam pengambilan 

keputusan.
18

 

2) Faktor Sosial 

Selain faktor budaya, keputusan pembelian juga 

dipengaruhi oleh faktor sosial, diantaranya adalah sebagai 

berikut:
19

 

(a) Kelompok Acuan, dalam hal ini kelompok acuan atau biasanya 

disebut dengan kelompok keanggotaan, yaitu kelompok yang 

dapat memberikan pengaruh baik secara langsung maupun 

tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang tersebut. 
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(b) Keluarga, dalam sebuah organisasi pembelian konsumen, 

keluarga dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, keluarga 

yang dikenal dengan istilah keluarga orientas, dalam keluarga 

ini terdiri dari orang tua dan saudara kandung seseorang yang 

dapat memberikan orientasi politik, ekonomi dan agama serta 

ambisi pribadi, cinta dan harga diri. Kedua, keluarga yang 

terdiri dari pasangan dan jumlah anak yang dimiliki seseorang. 

Keluarga jenis ini biasa dikenal dengan keluarga prokreasi. 

(c) Peran dan status, faktor selanjutnya yang mempengaruhi 

perilaku keputusan pembelian yaitu peran dan status mereka 

dalam masyarakat. Semakin tinggi peran seseorang didalam 

sebuah organisasi  maka akan semakin tinggi pula status 

seseorang dalam sebuah organisasi tersebut dan secara tidak 

langsung dapat berdampak pada perilaku pembeliannya. 

3) Pribadi 

Kepribadian sebagai karakteristik psikologis yang berbeda 

dari seseorang yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten 

dan bertahan lama terhadap lingkungannya.
20

 Faktor pribadi 

meliputi gender, usia dan tahap dalam siklus hidup pembeli, 

kepribadian, konsep diri dan gaya hidup. Seseorang mengubah 

barang dan jasa yang mereka beli selama hidup mereka. Selera 

terhadap makan, pakaian dan rekreasi sering kali berhubungan 
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dengan usia. Pembelian juga dibentuk oleh tahap siklus keluarga, 

tahap-tahap yang mungkin dilalui keluarga sesuai dengan 

kedewasaan anggotanya. 

4) Faktor psikologis 

Psikologis adalah keadaan internal setiap individu yang 

akan dan ketika melakukan suatu tindakan yang dipengaruhi oleh 

faktor pengetahuan, persepsi, motivasi, keyakinan dan sikap.
21

 

Faktor-faktor tersebut adalah hal yang digunakan konsumen dalam 

berinteraksi juga merupakan alat bagi konsumen untuk mengenali 

perasaan, mengumpulkan informasi dan menganalisisnya, 

merumuskan pemikiran dan mendapatkan opini dan mengambil 

tindakan.tidak seperti tiga faktor pengaruh sebelumnya, pengaruh 

psikologis dapat disebabkan lingkungan seseorang karena mereka 

menggunakan pengaruh psikologis  pada hal-hal yang khusus.  

Selanjutnya, faktor-faktor situasional yang mempengaruhi 

proses keputusan pembelian terdiri dari lima kategori, yaitu: 

(a) Keadaan fisik sekitarnya seperti lokasi ataupun suasana. 

(b) Sosial sekitarnya seperti karakteristik dan informasi serta 

interaksi dengan orang lain. 

(c) Dimensi waktu, waktu memainkan peran yang sangat penting 

bagi calon pembeli yang menganggap daya tahan produk atau 

frekuensi penggunaan produk. 
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(d) Alasan mengapa konsumen tertarik terhadap produk tertentu. 

(e) Kondisi konsumen atau perasaan dapat berpengaruh terhadap 

proses keputusan pembelian.  

c. Proses Keputusan Pembelian 

Proses pembelian dimulai jauh sebelum pembelian 

sesungguhnya dan berlanjut dalam waktu yang lama setelah 

pembelian. pemasar harus memusatkan perhatian keseluruhan proses 

pembelian dan bukannya pada keputusan pembelian.
22

 

Salah satu keputusan yang sangat penting diambil oleh 

konsumen dan harus mendapat perhatian yang lebih dari para pemasar 

adalah keputusan pembelian konsumen. Untuk sampai pada keputusan 

pembelian konsumen akan melewati beberapa tahap, yaitu:
23

 

1. Problem Recognition 

Yaitu tahap dimana konsumen mengenali masalah atau 

kebutuhannya. Konsumen merasakan perbedaan antara keadaan 

actual dengan keadaan yang diinginkannya. Kebutuhan tersebut 

dapat dipicu oleh rangsangan internal, seperti haus atau lapar, yang 

bila mencapai titik tertentu akan menjadi sebuah rangsangan dan 

dorongan dari eksternal. Contohnya ketika melewati toko kue yang 

merangsang rasa laparnya. 

 

. 
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2. Information Search 

Setelah terstimulasi, konsumen berusaha mencari informasi 

lebih banyak mengenai hal yang dikenalinnya sebagai 

kebutuhannya. Konsumen memperoleh informasi dari sumber 

pribadi (kelurga, kerabat, teman, tetangga dan kenalan), komersial 

(tenaga penjual, perantara, kemasan, iklan dan perantara), publik 

(organisasi pembuat peringkat dan media masa), dan pengalaman 

(pemakaian produk dan pengkajian). 

3. Alternative Evaluation 

Tahapan dimana konsumen sudah memperoleh informmasi 

tentang suatu objek dan membuat penilaian akhir. Konsumen 

menyempitkan pilihannya, sehingga alternatif yang dipilih 

berdasarkan besarnya kesesuaian antara manfaat yang diinginkan 

dan yang bisa diberikan oleh produk pilihan yang tersedia. 

4. Purchase Decision 

Tahapan dimana konsumen telah mempunyai pilihan dan 

siap melakukan transaksi pembelian atau pertukaran. Biasanya ia 

akan memilih merek yang disukai. Tetapi ada pula faktor yang 

mempengaruhi seperti sikap orang lain dan faktor-faktor keadaan 

yang tidak terduga.  

5. Post-purchase Behaior 

Tahapan dimana konsumen akan mengalami dua 

kemungkinan, yaitu kepuasan atau ketidakpuasan terhadap 
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keputusan yang diambilnya. Konsumen mendasarkan harapannya 

melalui informasi produk yang ia terima. Jika kenyataan yang 

mereka dapat ternyata berbeda dengan yang diharapkan maka 

mereka tidak puas. Bila produk tersebut memenuhi harapan , maka 

mereka akan puas. 

Penjualan perusahaan berasal dari dua kelompok, yaitu 

pelanggan lama dan pelanggan baru. Oleh karena itu perusahaan harus 

memperhatikan kepuasan pelanggan. Jika konsumen merasa puas 

maka kemungkinan  konsumen akan membeli kembali produk 

tersebut. Sedangkan konsumen yang tidak puas  akan melakukan hal 

yang sebaliknya, bahkan kemungkinan akan menceritakan 

ketidakpuasannya kepada pelanggan lain disekitarnya, yang membuat 

konsumen lain tidak menyukai produk tersebut. 

 Pendapat lain mengenai keputusan pembelian konsumen, pada 

umumnya masyarakat melewati tahapan AIDDA. AIDDA disebut 

juga dengan A-A Procedure atau from attention to action procedure, 

yang dikemukakan oleh Wilbur Schramm. AIDDA adalah akronim 

dari kata-kata attention (perhatian), interest (minat), desire (hasrat), 

descision (keputusan), Action (Tindakan), adapun keterangan elemen-

elemn AIDDA adalah:
24
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1. Attention, suatu produk harus mampu memancing perhatian 

khalayak konsumen. Perhatian yang dimaksud adalah 

keunggulam dan keunikan produknya. 

2. Interest, setelah mampu menarik perhatian konsumen, maka 

sebuah produk harus mampu menggugah minat biasanya melalui 

manfaat dijanjikan melebihi dari produk yang selama ini 

dikonsumsi, atau harga yang ditawarkan lebih rendah, atu lebih 

mudah untuk mendapatkan dan mengkonsumsinya. 

3. Desire, setelah menggugah minat maka tahap berikutnya adalah 

hasrat dan keinginan untuk menikmati produk. Hasrat biasanya 

ditimbulkan oleh ketersediaan informasi, kemudahan 

mendapatkannya. 

4. Decision, yaitu kepercayaan untuk melakukan suatu hal. 

5. Action, yaitu tahap untuk melaksanakan upaya pembelian. Aksi 

ini dipicu oleh kemudahan untuk membeli, kesanggupan membeli 

yang disesuaikan dengan daya beli dan kemudahan dalam 

pembayaran. 

Seluruh proses ini tidak selalu dilakukan oleh konsumen dalam 

pembeliannya.  Tidak dilaksanakannya beberapa tahap dari proses 

tersebut, mungkin hanya terdapat pada pembelian yang bersifat 
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emosional. Jadi, keseluruhan proses tersebut biasannya dilakukan 

pada situasi tertentu saja.
25

 

d. Klasifikasi Peran Pembelian 

Seseorang yang melakukan suatu transasksi pembelian baik itu 

suatu produk ataupun jasa bisa jadi transaksinya bukan hanya 

ditujukan untuk dirinya pribadi. Seorang ibu yang pergi berbelanja 

kepasar biasanya tidak hanya membeli barang atau jasa yang hanya 

digunakan untuk diri pribadinya saja, tetapi juga untuk anggota 

keluarga lainnya. 

Pada saat yang bersamaan seseorang dapat memerankan 

beragam peran yang dapat dilakukannya pada suatu proses pembelian. 

peran pembelian yang dapat dilakukan seorang individu ada beberapa 

peran, yaitu:
26

 

1. Pencetus (initiator) 

Yaitu seseorang yang pertama kali mengusulkan gagasan untuk 

membeli sebuah produk atau jasa. 

2. Pemberi Pengaruh (influencer) 

Yaitu individu yang memberikan saran atau pengaruh baik 

langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian baik melalui tindakan atau ucapannya. 
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3. Pengambil Keputusan (decision maker) 

Adalah seseorang yang memutuskan setiap komponen dari suatu 

keputusan pembelian, apakah akan membeli, tidak membeli, 

bagaimana membelinya, dimana dan kapan akan membelinya. 

4. Pembeli (buyer) 

Yaitu individu yang secara langsung melakukan transaksi 

pembelian yang sesungguhnya.   

5. Pemakai (user)  

Yaitu orang yang paling langsung terlibat dalam mengonsumsi 

atau menggunakan produk atau jasa yang dibeli. 

Istilah model konsumen menunjuk pada cara pandang umum 

bagaimana dan mengapa individu berperilaku seperti yang 

ditampilkannya. Terdapat empat pandangan mengenai hal ini, 

yaitu:
27

 

1. Economic Man, yaitu konsumen yang membuat keputusan secara 

rasional. Untuk bertindak secara rasional konsumen harus sadar 

akan alternatif produk yang tersedia, harus mampu mengurutkan 

dengan benar alternatif yang ada, menimbang kerugian dan 

keuntungan produk yang akan dibeli, dan ia juga harus memastikan 

bahwa produk yang ditawarkan itu sebagai alternatif terbaik, 

meskipun terkadang tidak mendapatkan info yang cukup dan 

akurat. 
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2. Passive Man, yaitu konsumen yang patuh terhadap keinginan dan 

promosi dari pemasar, produsen dapat mengggunakan formula 

AIDA (attention, interest, desire dan action). 

3. Cognitive Man. Model ini memfokuskan pada proses konsumen 

dalam mencari dan mengevaluasi merek. Model ini merupakan 

gambaran konsumen yang lebih realistis dan menggambarkan 

konsumen yang berada diantara model economic man dan model 

passive man, yaitu konsumen yang memiliki cukup pengetahuan 

dan oleh karenannya tidak dapat membuat keputusan yang tepat, 

meskipun demikian mereka aktif mencari informasi dan berusaha 

membuat keputusan yang memuaskan. 

4. Emotional Man, pada kenyataannya, kita mungkin 

menghubungkan perasaan dan emosi, prestise, harapan dan 

kesenangan dalam melakukan pembelian. pada saat itu melakukan 

pembelian secara emosional cenderung kurang memperhatikan dan 

mencari informasi secara lengkap, lebih memperhatikan pada 

suasana hati dan perasaan, namun hal ini bukan berarti emotional 

mengambil keputusan secara irasional, pengambilan keputusan ini  

juga rasional. 

2. Labelisasi Halal 

Labelisasi berasal dari kata bahasa inggris “label” yang berarti 

“nama” atau “memberi nama” sedangkan dalam terminologi merupakan 

bagian dari sebuah barang yang berupa keterangan (kata-kata) tentang 
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barang tersebut atau penjualnya. Seperti merek produk, label berisis 

komposisi, indikasi, cara pemakaian, penyimpanan, batch nomor, tanggal 

kadaluarsa, berat netto, produsen dan tempat produksi.
28

 

label adalah bagian dari sebuah produk yang membawa informasi 

verbal tentang produk atau tentang penjualnya, label merupakan bagian 

dari kemasan atau tanda pengenal yang dicantumkan pada produk.
29

  

Label pada dasarnya merupakan bagian dari sebuah kemasan 

(pembungkus) atau dapat juga etikat lepas yang ditempelkan pada suatu 

produk.
30

 Adapun klasifikasi label adalah:
31

 

b) Brand Label, adalah merek yang diberikan pada produk atau 

dicantumkan pada kemasan. 

c) Descriptiptive Label, adalah label yang memberikan informasi 

obyektif mengenai penggunaan, pembuatan, perawatan dan kinerja 

produk, serta karakteristik-karakteristik yang berhubungan dengan 

produk seperti aroma, manfaat, tanggal kadaluwarsa, ukuran produk, 

produsen dan sebagainya. 

d) Grade Label, adalah label yang mengidentifikasi penelitian kualitas 

produk (product‟s judged quality) dengan suatu huruf, angka, atau 
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kata. Misalnya, buah-buahan dalam kaleng diberi label A, B dan C 

ataupun dalam bentuk angka 1, 2 dan 3. 

Ada tiga fungsi utama dalam label, yaitu:
32

 

a) Mengisdentifikasi produk atau merek 

b) Menentukan kelas produk 

c) Menjelaskan produk yaitu siapa pembuatnya, kapan dimana dan apa 

isinya. 

Peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan 

pangan menyebutkan bahwa label dengan setiap keterangan mengenai 

pangan yang berbentuk tulisan, gambar, kombinasi keduanya atau bentuk 

lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam atau bentuk lain 

yang disertakan dalam pangan. Adapun label merupakan informasi yang 

diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang 

Label dan Iklan Pangan, Peraturan Menteri Agama Nomor 22/M-

DAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang. 

Ketentuan hukum mengenai pelabelan terkandung dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan, diantaranya UU No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, PP No. 

69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Permendag No. 22/M-

DAG/PER/5/2010 TENTANG Kewajiban Pencantuman Label pada 

Barang, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
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Dengan demikian label pangan sekurang-kurangnya memuat 

keterangan sebagai berikut:
33

 

a) Nama produk 

b) Daftar bahan yang digunakan 

c) Berat bersih atau isi bersih 

d) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau perusahaan yang 

memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia. 

e) Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa 

Kata halal memiliki arti “diizinkan, diperbolehkan, diperkenankan, 

legal”. Halal berarti diizinkan dan diperbolehkan oleh Allah swt..
34

 Pada 

dasarnya seluruh yang diciptakan Allah di muka buni ini hukumnya halal 

dan mubah, sampai adanya nash atau hukum yang melarangnya..  

Halal adalah tidak mengandung unsur atau bahan haram atau 

dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dalam pengolahannya tidak 

bertentangan dengan syariat Islam .
35

 

Konsumsi tidak hanya semata-mata makan dan minum, tetapi 

mencakup segala pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa untuk 

memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari.
36

 Salah 

satunya adalah pemakaian kosmetika, yang merupakan bahan atau 
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campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, 

meningkatkan penampilan, digunakan dengan mengoles, menempel, 

memercik atau menyemprot.
37

 Bedak, lipstik, pembersih wajah, sun block, 

cream siang malam, sabun mandi, shampo dan body lotion merupakan 

bagian dari kosmetik. Fatwa MUI membolehkan pengguna kosmetika 

dengan syarat halal dan suci, ditujukan untuk kepentingan yang 

dibolehkan secara syar‟i dan tidak membahayakan.
38

 

halal sering disebutkan di dalam al-Qur‟an, beberapa ayat yang 

membahas tentang kehalalan terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 168 dan 

ayat 172-173. 

                          

           

 

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan, Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh 

yang nyata bagimu. (Q.S. al-Baqarah: 168) 

 

Setelah Dia menjelaskan bahwasannya tiada sembahan yang hak 

kecuali Dia dan bahwasannya Dia sendiri yang menciptakan, Dia pun 

menjelaskan bahwa Dia maha pemberi rizki bagi seluruh makhluk-Nya. 

Dalam hal ini pemberian nikmat, Dia menyebutkan bahwa Dia 

membolehkan manusia untuk memakan segala yang ada di bumi, yaitu 
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makanan yang halal, baik dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak 

membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Dan Dia juga melarang 

mereka untuk mengikuti langkah-langkah dan jalan syaitan, dalam 

tindakan-tindakannya yang menyesatkan para pengikutnya, seperti 

mengharamkan bahirah, saibah, wahilah, dan lain-lainnya yang 

ditanamkan syaitan kepada mereka pada masa jahiliyyah.
39

 

Dari penjelasan tersebut dapat diambil suatu analisa bahwa, Allah 

swt memrintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk mengonsumsi 

makanan yang halal lagi baik yang tidak membahayakan dan merusak bagi 

tubuh dan akal pikiran serta kesehatannya. Dan juga Allah swt melarang 

kepada hamba-hamba-Nya untuk mengikuti langkah dan jalan syaitan 

yang dapat menjerumuskan manusia pada kesesatan. Ayat diatas hanya 

mengatur secara global tentang aturan dalam mengonsumsi suatu barang.  

Namun, perlu adanya aturan yang lebih spesifik lagi, dikarenakan 

perkembangan industri halal semakin pesat.
40
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang 

baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada 

Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. 

Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, 

darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) 

disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan 

terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan 

tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

(Q.S. al-Baqarah: 172-173) 

Ar-Razi menafsirkan ayat ini bahwa macam-macam yang 

diharamkan oleh Allah swt, sehingga para ulama mengeluarkan hukum 

sesuatu yang berkaitan dengan makanan yang halal dan haram menurut 

kacamata Islam, diantaranya adalah bangkai. Kata bangkai sesuatu yang 

mati tidak disembelih atau disembelih dengan cara yang tidak sesuai 

dengan ajaran Islam. Selain itu yang diharamkan dalam Islam adalah 

darah.
41

 

Dalam kerangka acuan Islam, barang-barang yang dikonsumsi 

hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, 

keindahan, serta menimbulkan kemaslahatan untuk umat baik secara 

materil maupun spiritual.
42

 Sebaliknya, benda-benda yang buruk, tidak 

suci (najis), tidak bernilai, tidak dapat digunakan dan juga tidak dapat 

                                                           
41

 Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tafsir  al-Kabir Mafatih Al-Ghaib. Jilid ke 3, Mesir, Cairo: 

Maktabah At-Taufiqiyah, 2003, h. 6 
42

 Al-Arif, Nur Rianto dan Amalia, Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi 

Islam dan Ekonomi Konvensional. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014. Cet ke-2, h. 90 
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dianggap sebagai barang-barang konsumsi dalam Islam serta dapat 

menimbulkan kemudharatan apabila dikonsumsi akan dilarang.
43

 

Hadits riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah 

ٍِ َواْنفََراِء ،  ًَ ٍْ انجبٍ وانسَّ ٌَّ َرُسْىُل ّللّاِ َصهّى ّللّاُ َعهَْيِه َوَسهََّى ُسئَِم َع اَ

فَقََم: اَْنَحالَُل يبَاََحمَّ ّللّاُ فِى ِكتَببِِه. َواْنَحَرُو َيبَحَرَو ّللّاُ فِى ِكتَببِِه َوَيب َسَكَت 

ب َعفَب َعْنهُ  ًَّ                                                                  َعْنهُ فهَُى ِي

Artinya: Rasulullah saw pernah ditanya tentang hukumnya keju, samin, 

dan kedelai hutan, maka jawab beliau: “apa yang disebut halal 

ialah : sesuatu yang Allah halalkan dalam kitabnya; dan yang 

disebut haram ialah: sesuatu yang Allah haramkan dalam 

kitabnya; sedang apa yang ia diamkan, maka itu merupakan salah 

satu yang Allah maafkan untuk kamu”.  

(HR. At-Tirmizi dan Ibnu Majah 3358/4432) 

 

Kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi merupakan hal yang 

sangat penting diperhatikan bagi umat Islam, dalam Islam sudah dijelaskan 

betapa pentingnya kehalalan, bahkan Allah telah menentukan kaidah 

kehalalan sebelum manusia diturunkan ke bumi.
44

 

Proses-proses yang menyertai dalam suatu produksi minuman atau 

makanan, agar temasuk dalam klasifikasi halal adalah proses yang sesuai 

dengan standar halal yang telah ditetapkan oleh agama Islam, diantara 

standar-standar tersebut adalah:
45

 

a) Tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi 

serta tidak menggunakan alkohol sebagai komposisinya yang sengaja 

ditambahkan. 
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b) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengelolaan dan 

tempata transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak 

halal lainnya, tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan 

dengan tata cara yang diatur menurut syari‟at Islam. 

Produk halal bukan hanya tidak boleh mengandung bahan-bahan 

yang dilarang dalam agama Islam, melainkan juga harus mengandung 

bahan-bahan yang baik. Misalnya saja seperti penggunaan formalin, hal 

ini dilarang dalam Islam dikarenakan formalin tidak baik dikonsumsi oleh 

manusia. Ranah halal kini tidak hanya berfokus pada makanan dan 

minuman saja melainkan telah merambah pada produk kosmetik. Sama 

halnya dengan produk lainnya, kosmetik halal tidak boleh mengandung 

bahan-bahan yang dilarang dalam agama Islam. Produk kosmetik halal 

juga tidak boleh mengandung merkuri, timah dan hidroquinon 

dikarenakan dapat membahayakan kulit wajah. Penggunaan bahan yang 

berasal dari tubuh manusia juga dilarang  dalam Islam, contohnya seperti 

stem cells yang banyak digunakan dalam kosmetik.
46

 

Labelisasi halal adalah pencantuman dalam bentuk tulisan atau 

pernyataan halal pada suatu kemasan produk untuk menunjuukan bahwa 

produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Label halal sebuah 

produk dapat dicantumkan pada sebuah kemasan apabila produk tersebut 

telah mendapatkan sertifikat halal. Sertifikasi dan labelisasi halal 

memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen serta 
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meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam rangka 

meningkatkan pendapatan Nasional.
47

 

  Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai 

dengan syariat Islam, kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk 

dibuktikan dengan adanya sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH 

(Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) berdasarkan fatwa halal 

yang dikeluarkan oleh MUI. Hal ini diatur dalam UU  No 33 Tahun 2014 

Tentang Jaminan Produk Halal. 

a. Tata cara memperoleh sertifikat halal: 

1) Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara 

tertulis kepada BPJPH. 

2) Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen : 

(a) Data pelaku usaha; 

(b) Nama dan jenis produk; 

(c) Daftar produk dan bahan yang digunakan; dan 

(d) Proses pengolahan produk. 

b. Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib: 

1) Memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur; 

2) Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, 

penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan 

penyajian antara produk halal dan tidak halal; 

3) Memiliki penyelia halal; dan 

4) Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH 

c. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib: 

1) Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat 

sertifikat halal; 

2) Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal; 
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3) Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, 

penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan 

penyajian antara produk halal dan tidak halal; 

4) Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku masa berlaku 

sertifikat halal berakhir; dan 

5) Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH 

 

Menurut ISO sertifikasi adalah tata cara sebagaimana pihak ketiga 

memberikan jaminan tertulis bahwa produk dan proses pelayanannya 

telah sesuai dengan standar tertentu.
48

 sertifikasi menunjukkan kepada 

konsumen bahwa produsen mematuhi standar tertentu yang mungkin 

lebih dapat meyakinkan daripada memberikan jaminan lain. lembaga 

sertifikasi dapat melakukan Inspeksi yang sebenarnya keputusan 

sertifikasi yaitu pemberian sertifikat didasarkan laporan inspeksi. 

Sedangkan label sertifikasi adalah label atau simbol yang menunjukkan 

bahwa kepatuhan terhadap standar telah disetujui.  

 

Islam merupakan sistem kepercayaan yang mengatur produk 

kosmetik. Pengenalan logo halal dan sertifikasi dapat menghasilkan lebih 

banyak kesadaran dikalangan umat Islam mengenai pentingnya 

menggunakan kosmetik halal. pelabelan adalah hal penting sebagai 

sumber kesadaran tentang kosmetik yang sesuai dengan keyakinan agama 

konsumen, yang aman, higenis dan menjaga kesehatan. Ketentuan 

penggunaan kosmetik dan rekomendasi penggunaan kosmetik 

berdasarkan fatwa MUI:
49
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a. Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh 

dengan syarat: bahan yang digunakan adalah halal dan suci, ditujukan 

untukn kepentingan yang dibolehkan secara syar‟i dan tidak 

membahayakan. 

b. Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi/masuk ke dalam 

tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya 

haram. 

c. Menggunakan kosmetika luar (tidak masuk kedalam tubuh) yang 

menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan 

agama dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian (tathhir 

syar’i). 

d. Penggunaan kosmetika yang semata-mata berfungsi tahsiniyyat, tidak 

ada rukhshah (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang 

haram. 

e. Penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki 

ketentuan hukum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait 

penggunaan obat-obatan. 

f. Produk kosmetik yang mengandung bahan yang dibuat dengan 

menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen 

babi atau gen manusia hukumnya haram. 

g. Kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, 

dan/atau bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak 

atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya 

makruh tahrim, sehingga harus dihindari. 

h. Kosmetika yang menggunakan bahan  dari produk mikrobial yang 

tidak diketahui media pertumbuhan mikrobanya apakah dari babi, 

harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian 

bahannya. 

MUI memberikan rekomendasi tentang tatacara penggunaan kosmetik. 

Rekomendasi penggunaan kosmetik ini penting bagi muslim yang sadar 

dan peduli tentang halal haram kosmetik. Berikut rekomendasi 

penggunaan kosmetik menurut MUI: 

a. Masyarakat dihimbau untuk memilih kosmetika yang suci dan halal 

serta menghindari penggunaan kosmetika yang haram dan najis, 

makruh tahrim dan yang menggunakan bahan yang tidak jelas 

kehalalan serta kesuciannya. 
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b. Pemerintah mengatur dan menjamin ketersediaan kosmetika halal dan 

suci dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman. 

c. Pelaku usaha diminta untuk memastikan kesucian dan kehalalan 

kosmetika yang diperjualbelikan kepada umat Islam. 

d. BPJPH tidak melakukan sertifikasi halal terhadap kosmetika yang 

menggunakan bahan haram dan najis, baik untuk kosmetika dalam 

maupun luar. 

e. BPJPH tidak melakukan sertifikasi halal terhadap kosmetika yang 

menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan dan kesuciannya, 

sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya. 

 

Bahan haram dalam kosmetik menurut MUI selain membuat 

ketentuan hukum dan rekomendasi penggunaan kosmetik, MUI juga 

menyebutkan beberapa bahan atau unsur yang termasuk najis dan 

meragukan. Bisa saja unsur tersebut ada dalam produk kosmetik. 

Unsur-unsur tersebut antara lain: unsur dari babi dan anjing, unsur 

hewan buas, unsur tubuh manusia, darah, bangkai, hewan halal yang 

penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat islam, dan khamar 

(alkohol). Sedangkan unsur syubhat (meragukan) yang harus 

diwaspadai antara lain: plasenta, kolagen, lactic acid, hormone 

vitamin, aneka pewarna, pewangi dan lain-lain. Perkembangan zaman 

terkadang mengaburkan sesuatu yang sudah jelas. Berikut  adalah 

tabel yang membahas bahan halal haram dalam kosmetik. Informasi 

ini memperjelas keterangan diatas. 
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Tabel 2.1 

Bahan dalam Kosmetik yang Mungkin Bersifat Haram dan 

Syubhat 

No Nama Bahan Produk 

Kosmetik 

Keterangan Haram Jika 

1 Plasenta Lipstik, pelembab 

bibir, parfum, 

cream wajah, lotion 

pelembab kulit, 

sabun mandi, 

bedak 

Plasenta atau yang 

lebih dikenal dengan 

nama ari-ari diklaim 

dapat mempertahankan 

kekenyalan kulit. 

Bahan tersebut dapat 

berasal dari manusia 

dan hewan mamalia 

seperti sapi, babi dan 

kambing. Perlu berhati-

hati karena bahan 

tersebut kadang 

disamarkan dalam 

kemasan produk 

dengan nama „protein‟ 

Berasal dari 

manusia dan 

hewan haram. 

Sedangkan 

plasenta dari 

hewan yang 

halal dan 

diperoleh 

melalui proses 

persalinan, 

boleh 

digunakan. 

2 Cairan Amnion Pelembab, lotion 

rambut dan 

perawatan kulit 

kepala serta 

shampoo 

Merupakan cairan yang 

melindungi janin dari 

benturan fisik dalam 

rahim. Berfungsi 

menghaluskan kulit. 

Bahan ini dapat berasal 

dari manusia, sapi, 

lembu jantan dan babi. 

Berasal dari 

manusia dan 

hewan haram. 

3 Glycerin/Gliserol Sabun mandi, 

pelembab, hand 

and body lotion, 

face pack, masker, 

liquid face powder, 

lipstick, lip gloss, 

protective cream 

(sunblock), skin 

freshener dan pasta 

gigi. 

Merupakan turunan 

lemak hasil samping 

pembuatan sabun. 

Berfungsi melembutkan 

dan menghaluskan 

kulit. Bahan ini dapat 

dibuat dari hidrolisis 

lemak atau minyak dari 

hewan atau tumbuhan 

(turunan lemak), 

sistetik kimia yang 

berasal dari gas 

propilena (minyak 

bumi) atau produk 

mikrobial. 

Berasal dari 

lemak 

(minyak)hewan 

yang haram. 

Pembentukan 

gliserin ini bisa 

melibatkan 

enzim yang 

berasal dari 

hewan yang 

juga harus 

diwaspadai 

aspek 

kehalalannya. 

4 Kolagen (Colagen) Pelembab, hand & 

body lotion, produk 

rejuvenasi kulit 

Kolagen berasal dari 

jaringan ikat kulit babi, 

biri-biri, kambing, sapi 

Berasal dari 

manusia dan 

hewan haram 
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baik secara implant 

maupun topical 

(dioleskan) 

(bovine collagen, 

zyderm) dan organ 

manusia. Berfungsi 

menjaga elastisitas 

kulit. Kolagen yang 

sering digunakan dalam 

kosmetik adalah 

kolagen dari babi 

karena lebih ekonomis 

dan lebih bagus 

5 Asam Alfa 

Hidroksi (Alpha 

Hydroxy Acid, 

AHA) 

Cream Berfungsi mengurangi 

keriput dan 

memperbaiki tekstur 

kulit. Salah satu 

senyawa AHA yang 

dipakai adalah asam 

glikolat (glycolic acid), 

asam malat (malic 

acid), asam sitat (citric 

acid) dan asam tartarat 

(tartaric acid) 

pembuatan 

asam laktat 

melibatkan 

media yang 

berasal dari 

hewan yang 

harus 

diwaspadai 

aspek 

kehalalannya. 

6. Vitamin Produk perawatan 

kulit dan rambut 

Terdapat beberapa 

vitamin yang 

mempunyai sifat tidak 

stabil, sehingga harus 

distabilkan dengan 

bahan penstabil. Bahan 

yang sering dipakai 

diantaranya adalah 

gelatin (yang berasal 

babi dan sapi), 

karagenan, gum atau 

pati termodifikasi. 

Menggunakan 

bahan penstabil 

berupa gelatin 

dari babi dan 

hewan haram. 

7. Hormon  Produk anti aging Produk esterogen, 

estrak timus dan 

melantonin adalah 

contoh hormon yang 

biasa digunakan pada 

kosmetik. Hormon 

tersebut dapat memberi 

kesan seakan pengguna 

lebih muda, cantik dan 

segar  

Hormon 

berasal dari 

hewan 

sehingga harus 

diteliti lagi 

aspek 

kehalalannya. 

8. Elastin  Produk perawatan 

kulit dan rambut 

Elastin merupakan 

komponen jaringan ikat 

kulit selain kolagen. 

Berasal dari 

hewan haram. 
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Biasanya terdapat 

bersama-sama kolagen 

9. Allantoin dan 

turunannya 

meliputi 

Alumuniumchorhy

droxy Allantoinate 

Alumuniumdihydro

xy Allantoinate, 

Allantoin N Acetyl 

DL Methionine dll. 

Produk deodoran, 

anti iritasi pada 

perawatan bayi, 

moisturizing 

cream, lotion, pasta 

gigi, produk skin 

care dan sebagai 

anti ketombe pada 

shampoo 

Berfungsi membantu 

mempertahankan 

kelembaban dan 

kelembutan kulit, serta 

anti iritasi kulit, 

Allantoin cair dapat 

diketemukan pada janin 

makhluk hidup, air seni 

anjing, benih gandum, 

cacing tanah dan 

komponen organik 

lainnya. 

Berasal dari 

hewan haram. 

10 Botox atau 

botulinum toxin 

tipe A 

Produk anti aging Merupakan protein 

kompleks yang 

dihasilkan dari bakteri 

Clostridium Botulinum 

Proses 

pembuatan 

menggunakan 

serum albumin 

dari manusia 

atau hewan 

haram. 

11. Lanolin  Produk lotion, 

salep kulit, 

whitening cream 

dan pemberi efek 

glossy pada lipstik. 

Sejenis minyak/lemak 

yang biasanya berasal 

dari hewan 

Berasal dari 

hewan 

haram/proses 

penyembelihan 

tidak sesuai 

syariah 

12. Keratin  Produk pewarna 

rambut 

Dapat berasal dari 

protein kacang kedelai 

maupun protein hewan 

Berasal dari 

rambut 

manusia atau 

protein hewan 

haram 

13 Asam Hialuronat 

(Hyaluronic Acid) 

Krim pemutih dan 

perawatan kulit 

Berfungsi menjaga 

kesehatan kulit. 

Terdapat dalam cairan 

mata dan tali janin 

Berasal dari 

hewan haram. 

14 Lemak dan 

turunannya. Seperti 

lauric acid,stearic 

acid, gliserin, 

GMS, cetyl alc, 

glycolic acid, dan 

palmitic acid; 

Nayad (ekstrak 

khamir); 

cerebroside; 

Lotion, sunblock, 

whitening lotion 

Lemak atau lipid 

dicirikan dengan 

membeku bila disimpan 

pada temperatur dingin 

Berasal dari 

hewan haram. 
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cystine (sistina); 

hydrolised animal 

protein; lipids; dll 

 

 

 Bahan yang disebutkan diatas umumnya haram jika menggunakan lemak 

atau bagian tubuh yang berasal dari hewan  yang dinyatakan haram. Selain 

itu juga ada bahan lain seperti alkohol yang diharamkan karena sifatnya 

yang memabukkan. Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang 

penggunaan alkohol terutama untuk alasan medis dan kecantikan. Namun, 

selaku muslim sebaiknya mengikuti anjuran untuk tidak menggunakan 

alkohol. Berikut adalah beberapa jenis alkohol yang mungkin terdapat 

dalam produk kecantikan 

Tabel 2.2 

Bahan Alkohol Dalam Kosmetik 

No Nama 

Alkohol 

Keterangan  

1. Cetyl 

Alcohol 

Cetyl alcohol adalah alkohol yang terdiri dari molekul 

berantai panjang. Alkohol ini berbentuk padat sehingga 

tidak dapat diminum dan tidak dapat diserap kulit. 

Bahan ini juga tidak beracun. 

2. Cetearyl 

alcohol 

Pada kosmetik dan skincare, cetearyl alcohol  bukanlah 

benar-benar alkohol. Zat ini merupakan lilin (wax) yang 

teremulsi yang dibuat dari tumbuhan 

3. Ethyl 

Alcohol 

atau etanol 

Ethyl Alcohol banyak digunakan pada lotion after shave 

maupun parfum wanita. Zat ini dapat diserap oleh kulit. 

Nama lain bahan ini antara lain etanol dan methylated 

spirit. 
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3. Citra Merek (Brand Image) 

Merek adalah nama, istilah, tanda, lambang atau desain atau 

kombinasinya, yang dimaksudkan untuk menidentifikasikan barang atau 

jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan untuk 

mendiferensiasikan mereka dari para pesaing.
50

 

Citra merek (brand image) merupakan persepsi dan keyakinan 

yang dilakukan oleh konsumen, seperti tercermin dalam asosiasi yang 

terjadi dalam memori konsumen.
51

 

Citra merek merupakan apa yang dipersepsikan oleh konsumen 

mengenai sebuah merek. Dimana hal ini menyangkut bagaimana seorang 

konsumen menggambarkan apa yang mereka pikirkan mengenai sebuah 

merek dan apa yang mereka rasakan tentang merel tersebut, ketika mereka 

memikirkannya.
52

 

Jadi brand image merupakan apa yang melekat pada benak 

konsumen tentang pengalaman terhadap suatu merek, saat konsumen 

tersebut mendengar mengenai suatu produk maka secara tidak langsung 

memeikirkan merek tersebut. 

 citra merek dibagi menjadi 3 komponen, yaitu:
53

 

a. Citra pembuat (corporate iamage), adalah sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu 
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produk atau jasa meliputi popularitas perusahaan, luas jaringan dan 

kredibilitas.     

b. Citra Pemakai (user image), adalah sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu 

barang atau jasa meliputi pemakai itu sendiri, gaya hidup maupun 

status sosial. 

c. Citra produk (produk image), adalah sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap suatu produk yang meliputi atribut 

produk tersebut seperti desain dan merek. 

Adapun pengukuran merek terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:
54

 

a. Atribut, adalah ciri-ciri atau berbagai aspek yang diiklankan. Atribut 

juga dibagi menjadi dua bagian, pertama hal-hal yang tidak 

berhubungan dengan produk, contoh: kemasan, harga, citra 

penggunaan dan pemakai. Kedua, hal-hal yang berhubungan dengan 

produk contoh: warna, ukuran, dan desain. 

b. Manfaat,adapun manfaat dibagi menjadi tiga, yaitu: 

3) Fungsional, yaitu manfaat yang berusaha menyediakan solusi 

masalah-masalah konsumsi atau potensi permasalahan yang dapat 

dialami oleh konsumen, dengan mengasumsikan bahwa suatu 

merek memiliki manfaat spesifik yang dapat memecahkan masalah 

tersebut. 
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4) Simbolis, yaitu diarahkan pada keinginan konsumen dalam upaya 

memperbaiki diri, afiliasi dan rasa memiliki. 

5) Pengalaman, yaitu konsumen merupakan representasi dari 

keinginan mereka akan produk yang dapat memberikan rasa 

senang, keanekaragaman dan stimulasi kognitif. 

c. Evaluasi keseluruhan, yaitu nilai atau kepentingan subjektif dimana 

pelanggan menambahkannya pada hasil konsumsi. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi citra merek menurut schifman 

dan kanuk adalah: 

a. Kualitas, berhubungan dengan produk dengan merek yang diciptakan 

oleh produsen. 

b. Dapat dipercaya, berhubungan dengan kesepakatan masyarakat secara 

bersama-sama dibentuk terkait dengan produk yang dikonsumsi. 

c. Manfaat yang diperoleh konsumen apabila menggunakan produk 

tertentu. 

d. Pelayanan yang diberikan produsen kepada konsumen 

e. Resiko, akibat yang akan diterima konsumen dapat berupa keuntungan 

maupun kerugian setelah menggunakan produk. 

f. Harga, banyak sedikitnya jumlah uang yang akan dikeluarkan oleh 

konsumen dalam jangka panjang dapat mempengaruhi citra produk 

yang dimiliki. 

g. Citra produk itu sendiri, pandangan mengenai informasi yang 

diperoleh dari suatu merek tertentu. 
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Terdapat tiga indikator untuk mengukur citra merek suatu produk.
55

 

Diantaranya adalah kekuatan (strenghness), keunikan (uniqueness) dan 

kesukaan (favorable) 

a. Kekuatan (strenghness) 

Kekuatan yang dimiliki suatu merek berupa keunggulan secara fisik 

dapat ditemukan pada merek lain. Keunggulan fisik tersebut dapat 

berupa manfaat produk, harga serta penampilan pendukung lainnya. 

b. Keunikan (uniqueness) 

Cirri khusus yang memiliki fungsi sebagai pembeda dari merek 

lainnya. Keunikan berasal dari atribut produk, yaitu diferensiasi yang 

memberikan penjelasan mengapa suatu produk yang sama dapat 

dikatakan memiliki perbedaan, sehingga para konsumen dianjurkan 

untuk menggunakan produk tersebut. Keunikan suatu produk adalah 

perbedaan yang mendominasi produk yang dimiliki dengan produk 

perusahaan lain seperti harga, kemasan, informasi serta keamanan. 

c. Kesukaan (Favorable) 

Berhubungan dengan kemampuan menciptakan merek yang mudah 

diingat oleh konsumen.merek dapat dikategorikan favorable apabila 

merek tersebut mudah diucapkan, mudah diingat, mudah digunakan 

dan konsumen merasa cocok dalam menggunakan produk tersebut 

serta adanya kesesuaian antara kesan yang diperoleh dengan citra yang 

diinginkan oleh konsumen. 
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4. Konsumsi dalam Islam 

a. Pengertian Konsumsi 

Konsumsi adalah bagian dari pendapatan yang dibelanjakan 

atau dipergunakan membeli barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 
56

Konsumsi merupakan penggunaan barang atau 

jasa yang berlangsung atau berakhir untuk memenuhi kebutuhan 

hidup.
57

 

Dalam konsumsi terdapat perbedaan diantara pakar ekonomi, 

namun konsumsi secara umum dapat didefinisikan dengan 

penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

Dalam ekonomi Islam konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, 

namun memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinnya. 

Perbedaan yang mendasar dengan ekonomi konvensional adalah 

tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri, cara pencapaiannya harus 

memenuhi kaidah pedoman syariah islamiyyah. 

Menurut Yusuf al Qardhawi konsumsi adalah pemanfaatan 

hasil produksi yang halal dengan batas kewajaran untuk menciptakan 

manusia aman dan sejahtera.
58

 Konsumsi yang dimaksud bukan 

semata-mata makan dan minum saja.konsumsi mencakup segala 

pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa untuk memenuhi 

kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberpa 
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persyaratan yang harus dipenuhi dalam berkonsumsi, yaitu konsumsi 

barang-barang yang baik (halal), berhemat, tidak bermewah-mewah, 

menjauhi hutang, menjauhi kebakhilan dan kekikiran.
59

 Adapun ayat 

al-Qur‟an yang melarang agar tidak bermewah-mewahan yaitu: 

                     

Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), 

mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah 

(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. 

(Al- Furqan: 67)
60

 

 

Menurut Ibnu Katsir dalam ayat tersebut mengartikan bahwasanya 

hamba-hamba yang mukmin itu jika membelanjakan hartanya, mereka 

tidak berlaku mubadzir dan boros untuk menonjolkan kekayaan dan 

tidak pula berlaku kikir dan bakhil dikarenakan cinta sayangnya yang 

sangat kepada harta kekayaannya. Tidak berlebih-lebihan dan tidak 

pula menahan diri. Serta hendaklah hidup diantara keduanya 

(moderat).
61

 
 

Tujuan konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana 

penolong untuk beribadah kepada Allah swt. Sesungguhnya 

mengonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan kekuatan 

dalam ketaatan pengabdian kepada Allah swt akan menjadikan 

konsumsi tersebut bernilai ibadah yang dengannya manusia 

mendapatkan pahala.
62

 Pada dasarnya konsumsi dibangun atas dua 

hal, yaitu kebutuhan (hajat) dan kegunaan atau kepuasan (manfaaat). 
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Secara rasional, seseorang tidak akan  pernah mengonsumsi suatu 

barang manakala ia tidak membutuhkannya sekaligus mendapatkan 

manfaatnya. Dalam perspektif ekonomi Islam, dua unsur ini 

mempunyai kaitan yang erat dengan konsumsi itu sendiri karena 

ketika konsumsi dalam islam diartikan sebagai penggunaan terhadap 

komoditas yang baik yang jauh dari sesuatu yang diharamkan, maka 

barang menjadi motivasi mendorong seseorang untuk melakukan 

aktivitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu 

sendiri.  

1) Kebutuhan (hajat) 

Manusia adalah makhluk yang tersusun dari berbagai unsur, baik 

ruh, akal, badan maupun hati. Unsur-unsur ini mempunyai 

keterkaitan antara satu dengan lainnya.
63

 Misalnya, kebutuhan 

manusia untuk makan, pada dasarnya bukanlah kebutuhan jasmani 

saja, namun melainkan akan memberikan pengaruh terhadap 

kekuatan jasmani, maka juga akan berdampak pada unsur tubuh 

yang lain. Misalnya ruh, akal dan hati. 

2) Kegunaan atau kepuasan (manfaat) 

Sebagaimana kebutuhan, konsep manfaat juga tercetak bahkan 

menyatu dalam konsumsi itu sendiri. Para ekonomi menyebutkan 

sebagai perasaan rela yang diterima oleh konsumen ketika 

mengonsumsi suatu barang. Rela yang dimaksud disini adalah 
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kemampuan konsumen untuk membelanjakan pendapatannya pada 

berbagai jenis barang dengan tingkat harga yang berbeda. 

Ada dua konsep penting yang perlu digarisbawahi pada 

pengertian rela tersebut, yaitu pendapatan dan harga. Kedua konsep 

ini saling mempunyai interdependensi antara satu dengan yang 

lain, mengingat kemampuan seseorang untuk membeli suatu 

barang sangat tergantung pada pemasukan yang dimiliki. 

b. Konsep Maslahah dalam Perilaku Konsumen Islami 

Imam shatibi menggunakan istilah maslahah yang maknanya 

lebih luas dari utility atau kepuasan dalam terminologi ekonomi 

konvensional, maslahah merupakan tujuan hukum syara‟ yang paling 

utama.
64

 Maslahah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang 

mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia 

dimuka bumi ini. Ada lima elemen dasar dalam maslahah yaitu: 

kehidupan atau jiwa (al-nafs), properti atau harta benda (al-mal), 

keyakinan (al-din), intelektual (al-aql) dan keluarga atau keturunan 

(al-nasl). Semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan 

terpeliharanya kelima elemen tersebut pada setiap individu, itulah 

yang disebut maslahah. 

Konsep maslahah menyangkut maqoshid syari’ah (dien, nafs, 

nasl, aql, maal), artinya harus memenuhi syarat agar dapat menjaga 

agamanya tetap muslim menjaga fisiknya agar tetap sehat dan kuat, 
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tetap menjaga keturunan generasi manusia yang baik, tidak merusak 

pola piker akalnya, dan menjaga hartanya berkah dan berkembang. 

Konsep maslahah lebih objektif karena bertolah dari al-hajat ad-

dhoruriyat (need). Yaitu prioritas yang lebih mendesak. Konsep 

maslahah individu senantiasa membawa dampak terhadap maslahah 

secara umum.
65

 

c. Prinsip – prinsip Dasar Konsumsi Menurut Islam 

Konsumsi Islam selalu memperhatikan halal-haram, konsisten 

dengan hukum Islam dan kaidah yang mengatur tentang konsumsi 

agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin dan 

mencegah menyimpangnya dari jalan kebenaran dan dampak 

mudharat baik bagi dirinnya maupun orang lain. Adapun prinsip dasar 

konsumsi Islami adalah:
66

 

1. Prinsip syariah, yaitu prinsip mengandung dasar syariat yang harus 

terpenuhi dalam melakukan konsumsi, terdiri dari: 

a. Prinsip akidah, konsumsi sebagai sarana untuk ketaatan atau 

beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai 

makhluk yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh 

penciptanya. 

b. Prinsip ilmu, yaitu ketika seseorang akan mengonsumsi suatu 

produk harus tahu ilmu tentang produk yang akan dikonsumsi 

dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya apakah produk 
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tersebut halal atau haram baik ditinjau dari zat, proses maupun 

tujuannya. 

c. Prinsip amaliah, sebagai konsekuensi dari akidah dan ilmu 

yang telah diketahui, maka seseorang akan mengonsumsi 

sebuah produk hanya yang halal serta menjauhi yang haram 

atau syubhat. 

2. Prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas yang telah 

ditentukan dan dijelaskan dalam syariat Islam. Diantaranya 

adalah: 

a. Sederhana, yaitu mengonsumsi yang  bersifat tidak bermewah-

mewah, tidak mubadzir dan hemat. 

b. Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran, artinya dalam 

mengonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang 

dimiliki. 

c. Menabung dan investasi, tidak semua kekayaan digunakan 

untuk konsumsi namun juga disimpan untuk kepentingan yang 

lainnya. 

3. Prinsip prioritas, prinsip ini memperhatikan urutan kepentingan 

yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan, yaitu: 

a. Primer, adalah konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar 

manusia dapat hidup, seperti makanan pokok. 
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b. Sekunder, adalah konsumsi untuk menambah atau 

meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, misalnya 

konsumsi madu, susu dan lain sebagainya. 

c. Tersier, yaitu untuk memenuhi konsumsi manusia yang jauh 

lebih membutuhkan 

4. Prinsip sosial, yaitu memperhatikan lingkungan sosial disekitarnya 

sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, 

diantaramya: 

a. Kepentingan umat, yaitu saling membantu dan menolong 

sehingga bersatunya suatu badan yang apabila salah satu 

anggotanya sakit, maka seluruh anggota  lainnya juga akan 

merasakan sakitnya. 

b. Keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik dalam 

berkomunikasi apalagi jika dia adalah seorang tokoh atau 

pejabat yang banyak mendapat sorotan di masyarakatnya. 

c. Tidak membahayakan orang lain, dalam mengonsumsi justru 

tidak merugikan dan memberikan mudharat ke orang lain 

seperti merokok. 

5. Kaidah lingkungan, yaitu mengonsumsi harus sesuai dengan 

kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutan 

atau tidak merusak lingkungan. 

6. Tidak meniru atau mengikuti perbuatan yang tidak mencerminkan 

etika konsumsi islami seperti suka menjamu dengan tujuan 
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bersenang-senang atau memamerkan kemewahan dan 

menghambur-hamburkan harta. 

Prinsip-prinsip dasar konsumsi islami ini akan memiliki 

konsekuensi bagi pelakunya. Pertama, seseorang yang melakukan 

konsumsi harus beriman kepada kehidupan Allah swt dan akhirat, 

dimana setiap konsumsi yang akan berakibat bagi kehidupannya di 

akhirat. Diantara prinsip utama keimanan adalah beriman kepada hari 

akhir. Salah satu implikasi terhadap keimanan kepada hari akhir akan 

terejawantahkan dalam perilaku konsumsi hidup dialam dunia. Dalam 

Islam, konsumsi dibagi menjadi tiga, yaitu untuk memenuhi 

kebutuhan hidup kebutuhan pribadi, memenuhi kebutuhan keluarga 

yang menjadi tanggungannya dan dalam rangka fi sabilillah. Ketiga 

jenis konsumsi inilah yang menjadi pilihan dan prioritas manusia 

untuk mendahulukan dan mengakhirkannya. Masing-masing jenis 

konsumsi akan memberi makna dan nilai sangat tergantung pada niat. 

Konsumsi pribadi jika diniatkan dalam rangka ketakwaan, supaya 

berlaku kuat dalam menjalankan ketaatan, maka konsumsi tersebut 

memilki dimensi akhirat. Sebaliknya, jika konsumsi fii sabilillah tidak 

diniatkan ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah swt, missal riya‟ atau 

sum‟ah maka justru konsumsi itu menjadi tidak bernilai. 

Kedua, pada hakikatnya semua anugerah dan kenikmatan dari 

segala sumber daya yang diterima manusia merupakan ciptaan dan 

milik Allah secara mutlak dan akan kembali kepada-Nya. Manusia 
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hanya sebagai pengemban amanah atas bumi untuk kemakmurannya. 

Konsekuensinya adalah manusia harus menggunakan amanah harta 

yang telah dianugerahkan pada jalan yang disyari‟atkan. Syariat 

islamiyyah dengan segala peraturan dan tatanan tentang konsumsi 

yang termaktub dalam al-Qur‟an dan as-Sunnah. Keduanya 

merupakan sumber pijakan utama dalam akhlak perilaku berkonsumsi. 

Ketiga, tingkat pengetahuan dan ketakwaan akan 

mempengaruhi perilaku konsumsi seseorang. seseorang yang 

bertakwa tahu bagaimana menyikapi harta, pada saat memiliki 

keluasan rezeki ia tahu bahwa pada hartanya terdapat bagian untuk 

orang lain melalui zakat, infaq dan shodaqoh. Sebaliknya, ketika 

Allah menetapkan sedikit atau kurang harta, tetap sabar, qona‟ah 

(merasa cukup) dan selalu bersyukur.
67

 

d. Etika Konsumsi Islam 

Adapun etika konsumsi Islam harus memperhatikan beberapa hal, 

diantaranya adalah:
68

 

1. Jenis barang yang dikonsumsi adalah barang yang baik dan halal: 

a. Zat, artinya secara materi barang tersebut telah disebutkan 

dalam hukum islam 

1) Halal, dimana asal hukum makanan adalah boleh kecuali 

yang dilarang, seperti disebutkan dalam QS. An-Nahl: 66-

69 
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Artinya: 

“Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-

benar terdapat pelajaran bagi kamu. kami memberimu 

minum dari pada apa yang berada dalam perutnya 

(berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang 

mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Dan 

dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang 

memabukkan dan rezki yang baik. Sesunggguhnya pada 

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran 

Allah) bagi orang yang memikirkan. Dan Tuhanmu 

mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di 

bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat 

yang dibikin manusia". Kemudian makanlah dari tiap-tiap 

(macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu 

yang Telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke 

luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, 

di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi 

manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-

orang yang memikirkan.”  (QS. An-Nahl: 66-69) 

 
  

2) Haram, dimana hanya beberapa jenis makanan yang 

dilarang seperti disebutkan dalam QS. Al-Maidah: 3 
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Artinya: 

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. 
 

 Menurut mufassir dalam ayat ini ada 12 jenis yang 

diharamkan oleh Allah swt, diantaranya bangkai, ada yang 

berpendapat “kamu boleh makan apa yang kamu sembelih 

akan tetapi engkau tidak boleh memakan apa yang telah 
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dibunuh oleh Allah. Diharamkannya bangkai dalam Islam 

sangat rasional, karena apabila hewan mati berhentilah 

nafasnya dan terhalanglah darah untuk bergerak pada 

kerongkongannya sehingga rusaklah dagingnya. Barang siapa 

yang memakan atau menggunakannya maka akan memberikan 

mudharat yang besar.
69

  

Maka menggunakan kosmetik dari bahan bangkai adalah 

sesuatu yang berdampak negatif. Ibnu katsir juga menafsirkan 

bahwa Allah mengabarkan kepada hamba-hambanya suatu 

berita yang mengandung larangan memakan semua yang 

diharamkan, yang terdiri dari bangkai binatang, yaitu binatang 

yang mati bukan karena disembelih dan bukan karena diburu. 

Yang demikian itu di dalamnya mengandung bahaya, yaitu 

adanya darah beku yang sangat berbahaya bagi agama maupun 

tubuh manusia. Oleh karena itu Allah mengharamkannya.
70

 

b. Proses, artinya dalam prosesnya telah memenuhi kaidah 

syari‟ah, misalnya: 

1) Sebelum makan membaca basmalah, selesai membaca 

hamdalah, menggunakan tangan kanan dan bersih. 
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2) Cara mendapatkannya dilarang, misalnya riba, hasil judi, 

menipu, mengurangi timbangan, tidak menyebut nama 

Allah ketika menyembelih dan lain sebagainya.  

c. Kemanfaatan/kegunaan barang yang dikonsumsi, artinya lebih 

memberikan manfaat dan jauh dari merugikan baik dirinya 

sendiri maupun orang lain. 

d. Kuantitas barang yang dikonsumsi tidak berlebihan dan tidak 

terlalu sedikit atau bakhil, tetapi pertengahan seperti 

dijelaskan dalam QS. Al-Furqon: 67 dan QS. Al-Isra: 29 

                 

      

  
Artinya: 

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), 

mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah 

(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” 

(QS. Al-Furqon: 67) 

                   

          

 
 

Artinya: 

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada 

lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. 

Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.” (QS. Al-

Isra: 29) 

 

Pada ayat Al-Isra: 29, secara tersirat mengandung rti bahwa 

dalam konsumsi (mengeluarkan Harta) tidak boleh kikir dan 



63 
 

tidak boleh berlebih-lebihan (boros). Hal ini berarti konsumsi 

tidak hanya selain untuk kebutuhan duniawi tapi juga untuk 

memenuhi kebutuhan akhirat. Konsumsi disini tidak hanya 

untuk memenuhi kebutuhan pribadi tapi juga harus ingat 

kebutuhan orang lain. 

 

5. Religiusitas 

Religiusitas adalah penghayatan agama seseorang yang 

menyangkut simbol, keyakinan dan perilaku yang didorong kekuatan 

spiritual.
71

 Sejauh mana individu berkomitmen terhadap agamanya 

tergantung pada tingkat religiusitasnya karena mengacu pada 

kepercayaan, nilai keagamaan dan kegiatan keagamaan dalam kehidupan 

sehari-hari.
72

 

Religiusitas juga disebut sebagai komitmen yang dapat dilihat 

melalui perilaku yang bersangkutan dengan keyakinan atau iman individu. 

Religiusitas bukan suatu ilmu pengetahuan yang dapat dimiliki oleh setiap 

orang dengan jumlah yang sama. Religiusitas merupakan landasan yang 

digunakan untuk menjalani kehidupan sehari-hari sebagai pengakuan 

terhadap agama yang dianut. Religiusitas seorang muslim dapat diketahui 

melalui pengetahuan yang dimilikinya, keyakinan, pelaksanaan dan 

penghayatan terhadap agama Islam. 

Dalam Islam ada lima dimensi religiusitas, yaitu: 
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 Rahmat dalam D. Astogini, dkk, Op.,Cit, h. 1 

       
72

 D.T. Nasution dkk, Hubungan Antara Religiusitas dan Pengambilan Keputusan Membeli 

Pangan Halal Dimoderasi oleh Persepsi Konsumen atas Risiko, Jurnal Ilmiah Research Sains, 

Vol. 2, No. 2 Juni 2016, h. 7 
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a. Dimensi keyakinan / ideologi 

Dimensi ini menunjukkan pada seberapa tingkat keyakinan muslim 

terhadap kebenaran ajaran-ajaran agama, terutama yang bersifat 

fundamental dan dogmatik. Dalam Islam, dimensi ini berkaitan 

dengan rukun iman yang berisi enam kepercayaan, yaitu percaya 

dengan ke-Esaan Allah swt, percaya terhadap malaikat-malaikat Nya, 

Rasul-rasul, Kitab-kitab Nya, adanya hari kiamat dan percaya dengan 

adanya qada dan qadar. Konsep tauhid atau pengakuan akan ke-Esaan 

Allah swt menjadi dasar dari dimensi ini. 

b. Dimensi praktik 

Pada dimensi ini berkaitan dengan komitmen dan ketaatan terhadap 

agama yang dianutnya, yang diwujudkan dalam ritual atau 

peribadatan. Dimensi ini dibagi menjadi dua, yaitu:
73

 

1) Ritual, mengacu pada seperangkat tindakan keagamaan formal-

formal dan praktik-praktik suci yang mengharapkan pemeluknya 

melaksanakan. Dalam Islam, bentuk ritual yang dimaksud adalah: 

shalat, puasa, zakat, naik haji bagi mampu, membaca dan 

mengamalkan al-Qur‟an, berkurban dan lainnya. 

2) Ketaatan, ketaatan dan ritual bagaikan ikan dan air. Ketika 

seseorang telah mengetahui ritual-ritual yang harus dilakukan, 

maka sedapat mungkin ritual itu dilakukan semaksimal mungkin 

                                                           
       

73
 Glock dan Stark dalam Muhammad Nasrullah, Islamic Branding, Religiusitas dan 

Keputusan Konsumen terhadap Produk, Jurnal Hukum Islam, Vol. 13 No. 13, Desember 2015, h. 

83-84 
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untuk menunjukkan bahwa  “saya adalah orang yang taat dank omit 

terhadap agama”. 

c. Dimensi pengalaman 

Dimensi ini berkaitan dengan seberapa besar tingkat seseorang dalam 

merasakan pengalaman-pengalaman religinya. Dimensi ini terwujud 

dalam perasaan bersyukur kepada Allah swt, percaya kepada Allah 

akan doa-doa kita, khusyu ketika melaksanakan shalat, perasaan 

bergetar hatinya ketika mendengar ayat-ayat al-Qur‟an, tertolong dari 

maut akibat bersedekah, Allah maha memberi rezeki dan lain 

sebagainya. 

d. Dimensi pengetahuan agama 

Dimensi ini menunjukkan pada tingkat pengetahuan dan pemahaman 

muslim pada ajaran-ajaran agamanya, terutama ajaran-ajaran pokok 

yang termuat dalam al-Qura‟an. Pemahan agama dapat dicapai melalui 

aktivitas rasional empiris maupun tekstual normatif. Pengetahuan 

agama dapat diperoleh dari mendatangi majelis ta‟lim, pengajian, 

mendengarkan acara keagamaan di radio, membaca buku-buku agama, 

melihat tayangan keagamaan di televisi dan lain sebagainya. 

e. Dimensi konsekuensional 

Dimensi ini menunjuk pada seberapa besar perilau seorang muslim 

dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama. Dimensi ini tercermin dalam 

perilaku seseorang yang bertaqwa (menjalankan perintah Nya ddan 

menjauhi larangan Nya) yang meliputi; perilaku suka menolong, 
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bersedekah, berlaku adil pada orang lain, tidak melakukan korupsi, 

jujur, tidak meminum minuman keras dan lain sebagainya. 

Religiusitas seseorang tidak hanya ditampakkan dengan sikap yang 

ditampakkan langsung, namun juga tidak tampak yang terjadi didalam hati 

seseorang. Oleh karena itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

religiusitas seseorang. Faktor-faktor yang sudah diakui bisa menghasilkan 

sikap keagamaan, faktor-faktor tersebut terbagi menjadi empat kelompok, 

yaitu faktor sosial, berbagai pengalaman, kebutuhan dan proses 

pemikiran.
74

 

Beberapa faktor yamg mungkin ada dalam perkembangan sikap 

keagamaan (religiusitas) secara rinci yaitu:
75

 

a. Pengaruh pendidikan atau pengajaran dan berbagai tekanan sosial 

Faktor ini mencakup semua pengaruh sosialdalam perkembangan 

keagamaan itu, termasuk pendidikan orang tua, tradisi-tradisi sosial, 

tekanan dan lingkungan sosial untuk menyesuaikan diri dengan 

berbagai pendapat dan sikap yang disepakati oleh lingkungan itu. 

b. Faktor pengalaman 

Berkaitan dengan berbagai jenis pengalaman yang membentuk sikap 

keagamaan. Terutama pengalaman mengenai keindahan, konflik moral 

dan pengalaman emosional keagamaan. Faktor ini umumnya berupa 

pengalaman spiritual yang secara cepat dan berpengaruh terhadap 

perilaku individu. 
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 Robert H Thouless, Pengantar Psikologi Agama, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000), 

h. 29 
       

75
 Ibid, h. 34 
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c. Faktor kehidupan (kebutuhan) 

Kebutuhan-kebutuhan ini secara garis besar dapat dibagi menjadi 

empat, yaitu; (1) kebutuhan akan keamanan ataun keselamatan (2) 

kebutuhan akan cinta kasih (3) kebutuhan untuk memperoleh harga diri 

dan (4) kebutuhan yang timbul karena adanya ancaman kematian. 

d. Faktor intelektual (rasionalisasi) 

Rasionalisasi merupakan suatu proses verbal yang digunakan untuk 

memberikan justifikasi terhadap kepercayaan yang dikukuhkan dengan 

landasan-landasanlain. Hampir tidak dapat diragukan lagi, bahwa 

rasionalisasi  memainkan peran dalam pembentukkan sistenm 

kepercayaan keagamaan sebagaimana terjadi dalam system 

kepercayaan-kepercayaan lainnya, juga unsur-unsur emosional. 

B. Penelitian Yang Relevan 

Tabel 2.3 

Penelitian yang Relevan 

No 

 

Nama/Judul 

 

Variabel Hasil Penelitian 

1. Abdul Raufu Ambali 

dan Ahmad 

Naqiyuddin 

Hambali.
76

 

 

People’s Awarness 

on Halal Foods and 

Product: Potential 

Issues for Policy-

Makers 

 Kesehatan dan label halal menjadi sumber 

utama konsumen muslim dalam 

mengkonsumsi produk halal. Alasan 

kesehatan digunakan untuk memprediksi 

kesadaran terhadap konsumsi halal, 

dikarenakana di Malaysia sendiri terdapat 

berbagai macam ras dan beragam 

kepercayaan, yang menunjukkan 

perbedaan dari kepercayaan dan perbedaan 

tersebut salah satunya adalah dalam hal 

konsumsi. Selain alas an kesehatan 

pencantuman label halal pada kemasan 

                                                           
       

76
 Abdul Raufu Ambali dan Ahmad Naqiyuddin Bakar, People’s Awarness on Halal Foods 

and Product: Potential Issues for Policy-Makers, Procedia Social and Behavioral Sciences, 

International Halal Conference, PWTC, Kuala Lumpur, Malaysia, Septrmber 2012, h. 3-25 
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menjadi faktor pendukung terhadap 

peningkatan pembelian produk berlabel 

halal. 

  
2.    Ghina Kamilah

77
 

 

 

 

 

Pengaruh  Labelisasi 

Halal dan Brand 

Image terhadap 

Keputusan 

Pembelian Melalui 

Minat Beli 

Variabel X: 

- Labelisasi Halal 

- Brand Image 

 

Variable Y: 

- Keputusan 

Pembelian 

 

Variabel Moderat: 

- Minat Beli 

Penelitian ini menyebutkan bahwa 

labelisasi halal terbukti berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap keputusan 

pembelian. sedangkan brand image 

terbukti berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian. labelisasi 

halal tidak terbukti berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli , dan brand image 

terbukti berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap minat beli. Minat beli 

berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap keputusan pembelian. Pengujian  

ini menunjukkan besaran pengaruh tidak 

langsung labelisasi halal dan brand image 

terhadap keputusan pembelian melalui 

minat beli lebih kecil dibandingkan dengan 

pengaruh langsung labelisasi halal dan 

brand image terhadap keputusan 

pembelian. 

 
3. Ananda 

Desmayonda dan 

Arlin Ferlina 

Mochamad 

Trenggana
78

 

 

Pengaruh Label 

Halal terhadap 

Keputusan 

Pembelian dengan 

Religiusitas sebagai 

Variabel Intervening 

Variabel X: 

- Label Halal 

 

Variable Y: 

- Keputusan 

Pembelian 

  

Variabel Intervening: 

- Religiusitas 

 

Label halal dan keputusan pembelian 

masuk dalam kategori baik dengan rentang 

nilai 68-84%, sedangkan religiusitas 

masuk dalam kategori sangat baik. Label 

halal memiliki pengaruh  terhadap  

religiusitas sebesar 57,6%. Namun tidak 

memiliki pengaruh terhadap keputusan 

pembelian. sedangkan religiusitas memiliki 

pengaruh terhadap keputusan pembelian 

sebesar 19,3%. Pengaruh label halal 

terhadap keputusan pembelian melalui 

religiusitas sebesar 68,7% sedangkan 

sisanya sebesar 31,3% dipengaruhi oleh 

variable lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini.  

 

                                                           
       

77
 Ghina Kamilah, Pengaruh Labelisasi Halal dan Brand Image terhadap Keputusan 

Pembelian Melalui Minat Beli, Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen Vol. 6, No. 2 Febuari 2017, e-

ISSN: 2461-0593, h. 1-17 
       

78
 Ananda Desmayonda dan Arlin Ferlina Mochamad Trenggana, Pengaruh Label Halal 

terhadap Keputusan Pembelian dengan Religiusitas Sebagai Variabel Intervening di Mujigae 

Resto Bandung, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 12, No. 1 Maret 2019, h. 180-181 
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4 Hussin S.R, Hashim 

H, Yusof R.N,  dan 

Alias N.N
79

 

 

 

Relationship 

Between Product 

Factors, Advertising, 

and Purcashe 

Intention of Halal 

Cosmetic 

 Dalam penelitian ini, seluruh faktor produk 

atau kriteria produk yang digunakan dalam 

penelitian ini memiliki hubungan yang 

sangat signifikan terhadap minat 

pembelian produk halal.  Harga jual 

produk yang memiliki label halal lebih 

tinggi tidak pernah dipermasalahkan oleh 

masyarakat Malaysia, selama harga 

tersebut masih dianggap rasional. Kualitas 

produk yang dijual memiliki korelasi 

positif terhadap minat beli konsumen. 

Kemungkinan tersebut memberikan 

indikasi bahwa pada saat konsumen harus 

membuat keputusan dalam setiap 

pembelian, kualitas merupakan espektasi 

atau gambaran produk terkait dari setiap 

produk yang dibeli oleh konsumen. 

Hubungan antara minat beli konsumen 

dengan bahan-bahan yang digunakan 

memperoleh hasil, yaitu jika konsumen 

yakin bahwa produk yang dijual benar-

benar halal maka logo yang tertera adalah 

logo asli maka mereka memiliki minat beli 

yang tinggi. 

 
5 Muhammad 

Nasrullah
80

 

 

 

 

Islamic Branding, 

Religiusitas dan 

Keputusan 

Pembelian 

Variabel X: 

- Islamic 

Branding 

Variabel Y: 

- Keputusan 

Pembelian 

Variabel Moderat: 

- Religiusitas  

Hasil penelitian mengenai religiusitas 

sebagai variabel moderating memperlemah 

hubungan antara variabel Islamic branding 

terhadap keputusan pembelian, diperoleh 

dari hasil penelitian M. Nasrullah yang 

menyatakan bahwa Islamic branding 

memiliki kontribusi  sebesar 9,4% dalam 

memengaruhi keputusan pembelian. 

artinya, lebih dari 90% keputusan 

pembelian dipengaruhi oleh faktor 

lain.nilai signifikan 0,01 dibawah 0,05, hal 

ini berarti bahwa Islamic branding 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

konsumen untuk membeli sebuah produk. 

Hasil lain  diperoleh dari uji linear 

berganda dimana pada pengujian pertama 

di peroleh R square sebesar 9,4% 

                                                           
       

79
 Hussin S.R dkk, Relationshep between Produk Factors, Advertising and Purchase Intention 

of Halal Cosmetic,Pertanika J. Sci & hum, ISSN: 0128-7702, h. 85 
       

80
 Muhammad Nasrullah,  Islamic Branding, Religiusitas dan Keputusan Pembelian, Jurnal 

Hukum Islam (JHI), Vol. 13 No. 2, Desember 2015, ISSN 1829-7382, h. 79 
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dipengujian kedua dengan menggunakan 

religiusitas sebagai variabel moderat antara 

Islamic branding dengan keputusan 

pembelian menunjukkan R squer sebesar 

8,2% yang artinya menunjukkan bahwa 

religiusitas memberikan efek lemah 

hubungan antara Islamic branding dengan 

keputusan pembelian. 

 

  

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini akan meneliti, 

mengenai pengaruh labelisasi Halal dan Brand Image terghadap 

Keputusan Pembelian dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderating 

pada Produk Kosmeti di Kota Bandar Lampung. 

C. Kerangka Pemikiran 

Label halal dan brand image yang baik merupakan sebuah peluang 

bagi produsen untuk meningkatkan konsumsi produk kosmetik yang 

sekarang semakin meningkat. Adanya labelisasi halal (X1) dan brand 

image (X2) merupakan alasan bagi konsumen untuk membeli produk 

kosmetik di kota Bandar Lampung. Sehingga penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah labelisasi halal dan brand image berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian melalui religiusitas sebagai variabel 

moderating.  

Label halal diharapkan konsumen dapat meningkatkan 

kepercayaan terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Adapun 

yang dimaksud dengan halal adalah produk tersebut tidak mengandung 

unsur haram baik komposisi bahan yang digunakan maupun dalam proses 

pembuatan produknya. Label halal didefinisikan sebagai pencantuman 



71 
 

tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan 

bahwa produk yang dimaksud berstatus halal. Indikator yang digunakan 

untuk mengukur label halal adalah gambar, tulisan, kombinasi gambar & 

tulisan, serta menempel pada kemasan. 

Sedangkan merek bukan hanya sekedar nama melainkan sebuah 

nilai, konsep, karakteristik dan citra dari sebuah produk. Merek yang baik 

akan menciptakan citra merek yang unggul dalam benak konsumen dan 

hal tersebut membutuhkan pondasi yang kokoh. Citra merek (brand 

image) didefinisikan sebagai persepsi dan keyakinan yang dilakukan oleh 

konsumen, seperti tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam memori 

konsumen. Indikator yang digunakan untuk mengukur citra merek (brand 

image) adalah kekuatan, keunikan dan kesukaan. 

Religiusitas mempengaruhi tujuan dalam hidup seseorang serta 

tanggung jawab kepada Tuhan, diri sendiri dan orang lain. Religiusitas 

konsumen juga bergantung pada komitmen seseorang  terhadap agamanya. 

Menurut Robert H T houless dapat diukur dengan: keyakinan, peribadatan, 

pengetahuan, pengalaman dan konsekuensional. 

Keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan 

keputusan dimana konsumen melakukan proses pengintegrasian yang 

mengombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih 

perilaku alternatif dan memilih satu diantaranya, selain itu keputusan 

pembelian konsumen adalah membeli merek yang paling disukai tetapi 

dua faktor dapat muncul antara niat membeli dan keputusan pembelian. 
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untuk menentukan keputusan pembelian terdapat beberapa indikator yaitu: 

pemilihan produk dan jasa, pemilihan merek, pemilihan waktu, pilihan 

metode/cara pembayaran. 

Berdasarkan penjabaran yang telah diutarakan diatas, maka berikut 

ini adalah kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini dapat digambarkan sebagi berikut: 

Gambar 2.1  

Model Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. H1 : h1: labelisasi halal dan Brand image memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian pembelian konsumen 

muslim pada produk kosmetik di Kota Bandar Lampung. 

Label Halal (X1) 

 Gambar 

 Tulisan 

 Kombinasi 

Gambar & 

Tulisan 

 Menempel 

pada kemasan 

Keputusan Pembelian 

(Y) 

 Pemilihan 

Produk &Jasa 

 Pemilihan merek 

 Pemilihan waktu 

 Pilihan metode / 

cara pembayaran Brand Image (X2) 

 Kekuatan 

 Keunikan 

 kesukaan 

Religiusitas (Z) 

 Keyakinan 

 Peribadata 

 Pengalaman 

 Pengetahuan 

 penghayatan 
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    h0: labelisasi halal dan Brand image tidak memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pembelian 

konsumen muslim pada produk kosmetik di Kota Bandar Lampung. 

2. H2 : h1: labelisasi halal dan Brand image memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian pembelian konsumen 

muslim pada produk kosmetik di Kota Bandar Lampung. 

   h0: labelisasi halal dan Brand image tidak memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen muslim 

pada produk kosmetik di Kota Bandar Lampung. 

3. H3 : h1: religiusitas memoderasi hubungan labelisasi halal terhadap 

keputusan pembelian konsumen muslim pada produk kosmetik di Kota 

Bandar Lampung 

 : h0: religiusitas tidak memoderasi hubungan labelisasi halal 

terhadap keputusan pembelian konsumen muslim pada produk kosmetik 

di Kota Bandar Lampung. 

4. H4 : h1: religiusitas memoderasi hubungan brand image terhadap 

keputusan pembelian konsumen muslim pada produk kosmetik di Kota 

Bandar Lampung. 

     h0: religiusitas tidak memoderasi hubungan brand image 

terhadap keputusan pembelian konsumen muslim pada produk kosmetik 

di Kota Bandar Lampung. 
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