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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut
tentang penulis skripsi ini, untuk menghindari berbagai penafsiran
terhadap judul skripsi ini yang berakhir dengan kesalahan dalam
pemahaman dikalangan pembaca. Maka penulis akan menjelaskan
dengan memberi arti pada beberapa istilah yang terkandung di
dalam judul penelitian ini. Penelitian yang akan dilakukan ini
berjudul : “Pengaruh Review Beauty Vlogger Tasya Farasya di
Youtube Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kecantikan
Merk Wardah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada
Mahasiswi FEBI Angkatan 2018-2019 UIN Raden Intan
Lampung)”.Istilah-istilah tersebut adalah :
1. Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau yang timbul dari
sesuatu, seperti orang, benda yang turut membentuk watak,
kepercayaan atau perbuatan seseorang.1
2. Beauty Vlogger adalah influencer kecantikan yang berbagi
informasi yang mengajarkan keterampilan tertentu dan
mengambarkan bagaimana melakukan sesuatu dengan konten
melalui klip video yang kemudian di posting pada platform
YouTube.2
3. Youtube adalah video online dan yang utama dari kegunaan
situs ini ialah sebagai media untuk mencari, melihat dan
berbagi video yang asli ke dan dari segala penjuru dunia
melalui suatu web.3
4. Keputusan Pembelian merupakan bagian dari prilaku
konsumen tentang bagaimana individu, kelompok, dan
1

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar
Bahasa Indonesia (jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011).
2
Choi Behm-Morawitz, E. G.Y., “Giving a new makeover to
STEAM: Establishing youtube beauty gurus as digital literacy educators
through messagges and effects on viewers, Computers ini Human Behavior,”
2018, 80–91.
3
budiargo dian, Berkomunikasi Ala Net Generation (Jakarta: PT
Alex Media Komputindo., 2015).
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organisasi memilih, membeli, menggunakan dan bagaimana
barang, jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan
dan keinginan mereka.4
Produk adalah segala sesautu yang dapat ditawarkan ke pasar
untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau
dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.5
Kecantikan adalah sesuatu yang melekat bagi kaum wanita,
cantik itu sendiri didefinisikan sebagai suatu yang indah dan
menarik.6
Perspektif adalah cara pandang seseorang atau cara seseorang
berperilaku terhadap suatu fenomena kejadian atau masalah.7
Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang
berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya
menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan
cara-cara yang islami. Yang dimaksuddengan cara-cara islami
di sini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran islam, yaitu
Al-Qur’an dan Sunnah Nabi.8

Berdasarkan penjelasan-penjelasan istilah diatas, maka
dapat ditegaskan bahwa sebuah penelitian ini adalah untuk
menganalisa Pengaruh Review Beauty Vlogger Tasya Farasya di
Youtube Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kecantikan
Merek Wardahdalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada
Mahasiswi FEBI Angkatan 2018-2019 UIN Raden Intan
Lampung).

4

Kotler Gery Amstrong, Dasar-dasar Pemasaran, 9 ed. (jakarta:
Erlangga, 2016).
5
Philips Kotler Gery Amstrong, prinsip-prinsip pemasaran, 8 ed., 1
(jakarta: Erlangga, 2001).
6
Rosita Wulaning Drs. Andreas Soeroso, MS, “Makna cantik bagi
wanita (studi tentang pemaknaan wanita konsumen natasha mengenai
kecantikan),” Jurnal Psikologi 11, no. 2 (2013): 190.
7
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar
Bahasa Indonesia.
8
Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI)
Universitas Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, Ekonomi
Islam. (jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013).
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B. Latar Belakang
Dalam perekonomian modern saat ini, kegiatan
pemasaran menjadi sangat penting. Karena disamping kondisi
persaingan yang ketat dalam dunia bisnis, pelanggan sendiri
bersikap berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk membeli
sebuah produk, sehingga banyak perusahaan yang berorientasi
pada pasar dalam usahanya untuk memuaskan kebutuhan
pelanggan. Hal tersebut dikarenakan semakin tingginya tingkat
produksi dan peredaran produk - barang dan jasa yang ditawarkan
kepada masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan
konsumen dalam melakukan pembelian atas suatu produk hal
tersebut tidak lain karena adanya pekembangan teknologi yang
semakin canggih dan adanya suatu trend.Sehingga hal tersebut
secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan daya beli
meningkat.9Salah satu media sosial yang saat ini sangat banyak
digunakan masyarakat untuk mencari informasi adalah Youtube.
Youtube merupakan media sosial yang menjadi wadah
bagi siapa saja yang ingin membagikan video yang berisikan
berbagai informasi atau membuat suatu karya. Video yang
diunggah pada media sosial Youtube dapat diakses seluruh dunia
dan dapat ditonton oleh siapa saja. Popularitas Youtube akan terus
meningkat karena jumlah pengguna terus bertambah dari tahun ke
tahun.

9

Ranti Tri Anggraini dan Fauzan Heru Santhoso, “Hubungan antara
Gaya Hidup Hedonis dengan Perilaku Konsumtif pada Remaja,” Gadjah
Mada Journal of Psychology (GamaJoP) 3, no. 3 (12 Maret 2019): 131,
https://doi.org/10.22146/gamajop.44104.
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Pengguna Aktif Media Sosial di Indonesia 2019

Gambar 1
(Sumber : Digital In 2019 We Are Social)
Dalam hasil penelitian yang dipublikasikan oleh we are
social pada gambar 1.1 diatas, Youtube merupakan media sosial
dengan presentase pengguna paling banyak yaitu sekitar 88% dari
150 juta pengguna aktif media sosial yang ada di indonesia.10Hal
ini menunjukkan bahwa youtube merupakan media sosial yang
mempunyai pengguna terbanyak saat ini di indonesia. Salah satu
jenis video yang paling banyak di tonton pada laman youtube
adalah vlog.
Vlogmerupakan sebuah video jurnalistik yang ada di
dalam web yang berisikan tentang kehidupan seseorang,
pemikiran, pendapat, dan ketertarikan. Vlog juga merupakan
sebuah gabungan antara video dan blog. Pihak yang membuat
vlog biasa disebut vlogger. Vlog berisikan tentang video yang
berkonsep sebuah dokumentasi. Ada banyak jenis vlog yang saat
ini sangat mudah ditemukan dalam pencarian di Youtube, seperti
:kecantikan, gaya hidup, kuliner, otomotif, trend berbusana dll.
10

Tim Redaksi, “Youtube, Medsos No.1 Di Indonesia,” mei 2019,
https://m.katadata.co.id/infografik/2019/03/06/youtube-medsos-no-1-diindonesia.
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Salah satu vlog yang saat ini sedang menarik perhatian adalah vlog
tentang kecantikan.
Konten kecantikan merupakan salah satu konten yang
paling sering diakses di youtube. Konten kecantikan biasa disajian
dalam format beauty vlog, yakni video blog yang berisi langkahlangkah dalam merias wajah, ulasan akan suatu produk, dan
berbagi rutinitas perawatan kulit yang disampaikan oleh beauty
vlogger.
Beauty vloggeradalah sebutan untuk orang yang membuat
vlog dalam bidang kecantikan dengan cara memberi ulasan
lengkap tentang suatu produk kecantikan. Beauty vlogger
memberikan informasi mengenai produk make up, review produk,
video tutorial hingga memberikan rekomendasi memilih make up
sesuai dengan tipe kulit konsumen. Hal ini memudahkan para
wanita yang ingin mengetahui mengenai informasi-informasi
tersebut tanpa membeli suatu produk terlebih dahulu. Melalui
ulasan yang mereka berikan mereka sekaligus memberikan
informasi referensi kepada viewersnya, sehingga diharapkan dapat
menimbulkan keputusan pembelian terhadap produk yang mereka
review.
Menurut Shimp beauty vlogger atau celebrity endorsers
memiliki 3 indikator yaitu kepercayaan (truthworthiness),
keahlian (expertise), dan daya tarik (attractiveness).11 Dengan
kemampuan yang dimiliki beauty vlogger dapat meningkatkan
keputusan pembelian konsumen pada produk kosmetik wardah
khususnya mahasiswi.Beauty vlogger secara langsung akan
mempengaruhi minat pembelian terhadap suatu produk karena
tujuan utama dari seorang beauty vlogger adalah untuk
mempersuasi dan mengedukasi secara real mengenai sebuah
produk kecantikan. Kemampuan beauty vlogger sebagai endorsers
produk kecantikan pada videonya, akan meningkatkan keyakinan
konsumen terhadap produk tersebut. Kepercayaan, keahlian dan
daya tarik beauty vlogger secara tidak langsung akan
11

Shimp, Terence, A. (terj. Harya Bhima Sena, Fitri Santi, Anisa
Puspita Dewi). Komunikasi Pemasaran Terpadu dalam Periklanan dan
promosi. Edisi 8. Jakarta : Salemba Empat. 2014. 261
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mempengaruhi keputusan pembelian.12 Hal ini memudahkan bagi
para wanita yang ingin mengatahui informasi-informasi tersebut
tanpa membeli atau mencoba suatu produk terlebih dahulu, karena
para beauty vlogger ini telah dipercaya dalam memberikan
informasi yang tepat. Berikut beberapa beauty vlogger engan
jumlah viewers dan subscribersnya, dengan banyaknya jumlah
tersebut membuktikan bahwa saat ini beauty vlogger telah
memberikan influence kepada para wanita.
Berikut Tabel daftar Beauty Vlogger Paling Populer di
Indonesia yaitu :
Tabel 1
Jumlah viewers subscribers beberapa beauty Vlogger Indonesia
No.

Beauty Vlogger

Subscriber

Video

Viewers

1.

3,98 jt

355

185 jt

2.

Tasya Farasya
Ijfina Amalia

1,09 jt

446

133 rb

3.

Fatya Biya

856 rb

730

130 rb

4.

Ranie Dwi Karlina

482 rb

109

57 rb

5.

Shallow Stuff

256 rb

136

7,7 rb

(Sumber : Youtube.com)
Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa Tasya Farasya
adalah beauty vlogger yang saat ini memiliki jumlah viewers
dalam video one brand tutorial yaitu sebanyak 1,85 jt. Salah satu
beauty vlogger yang berperan sebagai celebrity endorsement
terkenal adalah tasya farasya. Ia memulai channel youtube pada
januari 2017. Dengan meng-upload video mengenai kecantikan.
Saat ini para pengikutnya tasya farasya di youtube sudah
mencapai 3.980.000 orang. Tasya farasya sendiri sudah banyak
bekerjasama dengan berbagai macam merek kosmetik di dalam
12

Rumondang Eliza Maria Sinaga dan Andriani Kusumawati,
“Pengaruh Youtube Beauty Vlogger Terhadap Minat Beli Konsumen Dan
Dampaknya Terhadap Keputusan Pembelian Produk (Studi pada Pengguna
Kosmetik Maybelline di Indonesia),” t.t., 10.
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videonya. Hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan kosmetik
menjadikan tasya farasya sebagai peluang dalam memperoleh
target audiens yang lebih luas.
Kolom KomentarAkun Youtube Tasya Farasya Mengenai
Produk Wardah

Gambar 2
(Sumber : Akun Youtube Tasya Farasya)
Berdasarkan survey pada kolom komentar diatas bahwa
pada akun tasya farasya mengenai produk wardah menujukkan
bahwa penonton hanya tertarik pada review tasya farasya saja
bahkan ada yang menonton tetapi tidak membeli produknya
sehingga ini yang menyebabkan produk wardah menurun secara
berkala disetiap tahunnya.
Pasar kosmetik di indonesia sangat kompetitif yang
menyebabkan penciptan merek yang kuat dianjurkan melalui
promosi untuk masuk ke pasar. Wardah merupakan salah satu
jenis produk kecantikan yang banyak diminati masyarakat luas,
mulai dari kalangan anak muda hingga orang dewasa, dengan
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alasan kualitas yang bagus serta tidak mengandung bahan-bahan
berbahaya yang membuat masyarakat tertarik.13 Karena itu banyak
beauty vlogger membuat review atau ulasan tentang suatu produk
dari segi harga, packaging, ketahanan, serta kualitas. Hal ini
memudahkan mengetahui spesifikasi produk tersebut yang secara
tidak langsung akan merangsang minta beli viewers terhadap
produk kecantikan yang di ulas oleh seorang beauty vlogger,
sehingga dapat membantu memberikan informasi kepada
masyarakat tentang produk tersebut.
Penelitian sebelumnya telah banyak meneliti mengenai
beauty vlogger dengan menggunakan produk kosmetik. Produk
kosmetik dipilih karena produk kosmetik merupakan penjelasan
yang berkaitan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dan
pemanfaatannya. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan
oleh Dhea Dhestantya yang berjudul pengaruh beauty vlogger
suhay salim terhadap keputusan pembelian wardah. Hasil yang di
dapatkan dalam penelitian tersebut adalah beauty vlogger efektif
dalam meningkatkan pembelian kosmetik wardah.
Tabel 2
Top Brand Index Wardah Tahun 2017-2020
Peringkat
1
2
3
4
5

13

2017
Merk
Presentse
Wardah
23,10 %
Revlon
11,90 %
Sariayu
6,10 %
La Tulipe
5,10 %
Viva
4,30 %

2018
Merek
Presentase
Wardah
28,00 %
Revlon
20,10 %
La Tulipe
7,90 %
Sariayu
7,20 %
Loreal
6,70 %

Ratih Hesty Utami, “Analisis Pengaruh Keputusan Pembelian
Pada Kosmetik Berlabel Halal,” BMAJ: Business Management Analysis
Journal 2, no. 1 (29 April 2019): 68–77,
https://doi.org/10.24176/bmaj.v2i1.3212.
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Peringkat
1
2
3
4
5

2019
2020
Merk
Presentse
Merek
Presentase
Revlon
17,10 %
Revlon
14,90 %
Wardah
16,10 %
Wardah
10,90 %
La Tulipe
12,10 %
La Tulipe
11,50 %
Loreal
7,60 %
Loreal
9,40 %
For Ever
5,40 %
For Ever
7,40 %
(Sumber : Top Brand Index)

Berdasarkan Top Brand Index Wardah tahun 2017-2020.
Pada tahun 2017 sampai 2020 tingkat presentase foundation
wardah menurun hingga 10,90 %. Hal ini disebabkan karena harga
produk wardah yang semakin mahal. Sehingga menyebabkan
tingkat penjualan yang sangat menurun.
Penelitian terdahulu, salah satunya penelitian yang
dilakukan oleh Mitha Febriana dan Edy Yulianto, dengan judul
“Pengaruh Online Consumer oleh Beauty Vlogger terhadap
Keputusan Pembelian”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan
bahwa indikator dari Online Consumer antara lain adanya
pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari dari variabel
attractiveness,trustworthiness, dan expertise terhadap keputusan
pembelian purbasari mattelipstik, adanya pengaruh signifikan
secara parsial dari variabel attractiveness,trustworthiness, dan
expertise terhadap keputusan pembelian purbasari matte
lipstick,dan variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap
variabel keputusan pembelian purbasarimatte lipstick adalah
variabel attractiveness.14
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rima Dwi
Anggraini, Edriana Pangestu, dan Lussy Deasyana Rahma Devita
(2018) dengan judul “Pengaruh Endorsement Beauty Vlogger
Terhadap Minat Beli Makeup Brand Lokal survey pada peminat
kosmetik LT Pro kota Malang”. Hasil dari penelitian tersebut
menunjukkan bahwa indikator variabel bebas Endorsement
14

Mitha Febriana Edy Yulianto,” Pengaruh Online Consumer oleh
Beauty Vlogger terhadapKeputusan Pembelian” Jurnal Administrasi Bisnis
(JAB)|Vol. 58 No. 1 Mei 2018
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Beauty Vlogger (X) bepengaruh terhadap Minat Beli (Y).
Sedangkan indikator yang paling dominan dari variabel
endorsement
beauty
vlogger
adalah
trustworthiness
(kepercayaan).15
Sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian, konsumen
perlu mengetahui produk yang akan dibeli. Berbagai macam
produk kosmetik make-up yang ada dipasaran, dan bayaknya
kosmetik yang membahayakan membuat konsumen berhati-hati
dalam memutuskan untuk membeli produk kosmetik. Menurut
riset Zap Beauty Index, wanita Indonesia lebih mementingkan
keamanan produk dan harga. Untuk menghindari kosmetik yang
berbahaya tersebut, penting bagi konsumen untuk mencari
informasi melalui video beauty vlogger mengenai produk
kosmetik make-up sebelum melakukan keputusan pembelian.
Keputusan pembelian dipengaruhi oleh banyak faktor yang
akanmempengaruhi seseorang untuk mengambil
keputusan
pembelian bagi kalangan muda (khususnya mahasiswi), yaitu
kualitas produk, harga, merek dan spesifikasi. Hal ini menjadi
pertimbangan terpenting bagi konsumen sebelum melakukan
keputusan pembelian
terhadap suatu
produk.
Seperti
penelitianyang dilakukan oleh Lay-Yee et al, terdapat hubungan
yang signifikan antara atribut produk yang terdiri dari kualitas
produk,
harga, merek, dan spesifikasi dengan keputusan
pembelian. Atribut tertentu mendorong eksplorasiperilaku
konsumen, yang biasanya mengarah pada perilaku pembelian.
Menurut Kotler dan Keller keputusan pembelian dapat
dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor budaya, sosial,
pribadi dan psikologis. Menurut Kotler dan Amstrong bahwa
sumber yang paling efektif berasal dari berbagai sumber pribadi
seperti kelompok referensi, keluarga, tetangga, teman dan lain
sebagainya. Menurut Blackwell dalam Ananda dan Wanderboni

15

Rima Dwi Anggraeni Edriana Pangestuti Lussy Deasyana Rahma
Devita, “Pengaruh Endorsement Beauty Vlogger Terhadap Minat Beli
Makeup Brand Lokal survey pada peminat kosmetik LT Pro kota Malang”
Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 60 No. 1 Juli 2018
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perilaku pembelian konsumen sangant dipengaruhi oleh beauty
vlogger yang termasuk kedalam konsep kelompok referensi.
Pada umumnya mahasiswi dalam memilih kosmetik akan
mempertimbangkan informasi yang mereka dapat, akan tetapi
rendahnya pengenalan produk yang ada di televisi, membuat
mahasiswi mencari informasi lain seperti pada channel tasya
farasya mengenai kosmetik wardah. para beauty vlogger tidak
hanya melakukan promosi porduk saja, tetapi mereka benar-benar
melakukan testing terhadap produk tersebut sehingga keunggulan
maupun kelemahan produk tersebut secara nyata dapat diketahui
oleh konsumen mahasiswi.
Data Primer (Pra Riset Penulis)

Gambar 3
(Sumber : Kuesioner Pra-Riset yang dilakukan oleh peneliti
pada 8-9 Desember 2021)
Berdasarkan pra riset yang penulis lakukan terhadap 38
mahasiswi di bandar lampung dari berbagai kampus dengan
menyebarkan kuesioner secara online melalui Google form
didapat hasil bahwasanya 65,8% mahasiswi yang penulis teliti
adalah mahasiswi UIN Raden Intan Lampung.
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Data Primer (Pra Riset Penulis)

Gambar 4
(Sumber : Kuesioner Pra-Riset yang dilakukan oleh peneliti
pada 8-9 Desember 2021)
Berdasarkan pra riset yang penulis lakukan terhadap 38
mahasiswi di UIN-RIL dengan menyebarkan kuesioner secara
online melalui google form didapat hasil bahwasanya 34,2%
mahasiswi yang penulis teliti adalah angkatan 2018-2019.
Data Primer (Pra Riset Penulis)

Gambar 5
(Sumber : Kuesioner Pra-Riset yang dilakukan oleh peneliti
pada 8-9 Desember 2021)
Peneliti juga memilih mahasiswi FEBI dikarenakan lebih
banyak peminatnya terhadap produk wardah yaitu 57,9%.
Sehingga hal ini yang menjadi alasan penulis tertarik untuk
meneliti mahasiswi salah satunya mahasiswi FEBI UIN Raden
Intan Lampung.
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Data primer (pra riset penulis)

Gambar 6
(Sumber : Kuesioner Pra Riset yang dilakukan oleh peneliti
pada 8-9 Desember 2021)
Berdasarkan survey diatas bahwa mahasiswi FEBI
mayoritas yang lebih menyukai beauty vlogger tasya farasya
sebanyak 81,6% dibandingkan beauty vlogger yang lain.
Data Primer (Pra Riset Penulis)

Gambar7
(Sumber : Kuesioner Pra-Riset yang dilakukan oleh peneliti
pada 8-9 Desember 2021)
Tabel diatas menunjukkan dari 38 mahasiswi UIN Raden
Intan Lampung terdapat 68,4% mahasiswi yang berminat untuk
membeli produk wardah dan menonton review beauty vlogger
dalam membantu keputusan pembelian. Terdapat 7,9% mahasiswi
yang berminat membeli produk loreal. Dan juga terdapat 5,3%
mahasiswi yang berminat membeli produk revlon.Sisanya,
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terdapat 10,5% mahasiswi yang berminat membeli produk emina,
7,9% mahasiswi yang berminat membeli produk sariayu. Dari
tabel tersebut menunjukkan bahwa produk kosmetik yang paling
diminati mahasiswi adalah produk wardah.
Maka dari itu beberapa hasil pra riset yang telah
dilakukan, peneliti ingin melakukan penelitian terhadap
mahasiswi FEBI Angkatan 2018-2019 UIN Raden Intan
Lampung. Dan dari hasil tersebut terdapat salah satu mengapa
penulis ingin meneliti produk wardah di UIN Raden Intan
Lampung.
Dilihat dari uraian latar belakang diatas, maka penulis
ingin mengetahui seberapa besar minat masyarakat dalam
penelitian produk kosmetik wardah dari ulasan beauty vlogger.
Maka, penulis akan mengangkat permasalahan tersebut dengan
judul penelitian: “Pengaruh Review Beauty Vlogger di Youtube
Tasya FarasyaTerhadap Keputusan Pembelian Produk
Kecantikan merk Wardah Dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Pada Mahasiswi Fakultas FEBI Angkatan 2018-2019
UIN Raden Intan Lampung)”.
C. Batasan Masalah
Agar pembahasan penelitian dapat berfokus pada
permasalahan, maka disajikan batasan penelitian sebagai berikut :
1. Objek yang dijadikan penelitian adalah Mahasiswi FEBI yang
menonton youtube pada akun tasya farasya Angkatan 20182019 UIN Raden Intan Lampung.
2. Penelitian berfokus pada pengaruh Review Beauty Vlogger
tasya farasyadi Youtube terhadap keputusan pembelian produk
kecantikan merek wardah dalam perspektif ekonomi islam.
3. Responden dalam penelitian ini adalah Mahasiswi kampus UIN
Raden Intan Lampung.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis
merumuskan masalah sebagai berikut :
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1. Apakah Truthworthiness(kejujuran) Berpengaruh Terhadap
Keputusan Pembelian ?
2. Apakah Expertise (keahlian) Berpengaruh Terhadap Keputusan
Pembelian ?
3. Apakah Attractiveness (daya tarik) Berpengaruh Terhadap
Keputusan Pembelian ?
4. Apakah Truthworthiness, Expertise dan Attractiveness
Berpengaruh Secara Simultan Terhadap keputusan Pembelian ?
5. Bagaimana Pandangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kecantikan Merek
Wardah ?
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah
diatas tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk Mengetahui Pengaruh Truthworthiness Terhadap
Keputusan Pembelian
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Expertise Terhadap Keputusan
Pembelian
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Attractiveness Terhadap
Keputusan Pembelian
4. Untuk Mengetahui Pengaruh Truthworthiness, Expertise Dan
Attractiveness Berpengaruh Secara Simultan Terhadap
Keputusan Pembelian
5. Untuk Menjelaskan Pandangan Ekonomi Islam Terhadap
Keputusan Pembelian.
F. Manfaat Penelitian.
Hal terpenting dari penelitian ini adalah manfaat yang dapat
dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian.
Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini untuk mengembangkan
keilmuan manajemen khususnya kajian keilmuan manajemen
pemasaran menggunakan beauty vlogger.
2. Manfaat Praktis
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Bagi penulis merupakan sarana untuk mempraktekan teoriteori yang didapatkan selama perkuliahan.penelitian ini
menjadi salah satu tujuan utama penulis dalam menyelesaikan
pendidikan menuju sarjana Ekonomi Di Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung,fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Jurusan Manajemen Bisnis Islam.
3. Bagi Mahasiswa,
Penelitian ini semoga dapat bermanfaat dan bagi
mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya dapat
memberikan kontribusi baik bagi khazanah ilmu pengetahuan
keagamaan maupunmilmu pengetahuan secara umum.
G. Kajian Penelitian Dahulu Yang Relavan
Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian
terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini.
Untuk mendukung penelitian ini, maka penulis akan kemukakan
beberapa diantaranya:
1. Penelitian yang dilakukan Fauz Novia Fadhilah pada tahun
2018 yang berjudul “Pengaruh gaya hidup konsumtif dan
beauty vlogger sebagai kelompok referensi terhadap keputusan
pembelian kosmetik studi kasus pada remaja perempuan
pengguna kosmetik korea di Surabaya”.16
Persamaan : Pada variabel X (Beauty Vlogger) dan Y
(Keputusan Pembelian)
Perbedaan : Pada objek penelitian ini yaitu studi kasus pada
remaja perempuan pengguna kosmetik korea di surabaya
sedangkan pada penelitian penulis yaitu pada mahasiswi FEBI
UIN RIL
Hasil:penelitian yang dilakukan yaitu menunjukan gaya hidup
yang konsumtif berpengaruh positif terhadap keputusan
pembelian kosmetik, sedangkan untuk variabel beauty vlogger
16

Fadhilah Fauz Novia, “Pengaruh Gaya Hidup Konsumtif Dan
Beauty Vlogger Sebagai Kelompok Referensi Terhadap Keputusan
Pembelian Kosmetik Studi Kasus Pada Remaja Perempuan Pengguna
Kosmetik Korea Di Surabaya,” jurnal ilmu manajemen 7, no. 1 (2018): 133–
42.
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sebagai kelompok referensi tidak memiliki pengaruh positif
terhadap keputusan pembelian kosmetik. Relevansi antara
penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah keputusan
pembelian sebagai variabel dependen. Pada variabel idependen
dari empat variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini
terdapat kemiripan dua variabel independen dengan penelitian
terdahulu yaitu pada variabel gaya hidup konsumtif dan beauty
vlogger. Sedangkan pada penelitian terdahulu objek yang
diteliti yaitu remaja perempuan pengguna kosmetik korea di
Surabaya. Terdapat beberapa kosmetik Korea yang belum
tesertifikasi halal dari LPPOM MUI, sehingga peneliti tertarik
untuk meneliti pada produk kosmetik yang telah mendapatkan
sertifikasi halal dari LPPOM MUI .
2. Penelitian yang dilakukan Eka Dewi Setia Tarigan pada tahun
2016 yang berjudul “Pengaruh Gaya Hidup, Label Halal Dan
Harga terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah pada
Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Medan Area Medan”.17
Persamaan : Pada variabel Y (Keputusan Pembelian)
Perbedaan : Pada variabel X dan objek penelitian ini yaitu
pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas
EkonomiUniversitas Medan Area Medan sedangkan pada
penelitian penulis yaitu pada mahasiswi FEBI UIN RIL
Hasil :penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa gaya
hidup, label halal dan harga sebagai variabel independen secara
parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan
pembelian kosmetik Wardah pada mahasiswa Prodi
Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
Relevansi antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini
adalah tiga diantara empat variabel pada peneltian terdahulu
17

Syafrida Hafni Sahir Eka dewi setia tarigan atika ramadhani,
“Pengaruh Gaya Hidup, Label Halal Dan Harga terhadap Keputusan
Pembelian Kosmetik Wardah pada Mahasiswa Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area Medan,” Jurnal Konsep Bisnis
Dan Manajemen. 3, no. 1 (2016): 11–15.
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memiliki kesamaan pada penelitian ini yaitu variabel gaya
hidup, label halal dan keputusan pembelian. Objek penelitian
yang dipilih pada penelitian terdahulu yaitu Wardah yang
merupakan salah satu brand kosmetik lokal dan halal. Akan
tetapi pada penelitian ini objek penelitian lebih umum untuk
produk kosmetik halal karena sudah semakin banyak produk
kosmetik halal yang beredar di Indonesia.
3. Penelitian Nuraini dan Maftukhah (2015), penelitian ini
berjudul“pengaruh langsung dan tidak langsung celebrity
endorser, kualitas produk, dan citra merek sebagai variabel
intervening terhadap keputusan pembelian kosmetik
Wardah”.18
Persamaan : pada variabel Y (Keputusan Pembelian)
Perbedaan : pada variabel X (Kualitas Produk) pada penelitian
ini adalah pada variabel X (Beauty Vlogger).
Hasil :penelitian ini menunjukkan bahwa variabel celebrity
endorser dan kualitas produk berpengaruh baik langsung
maupun tidak langsung terhadap keputusan pembelian. Hasil
dari uji path analysis menunjukkan bahwa celebrity endorser
berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui citra merek
dan kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan
pembelian melalui citra merek, sehingga dapat dikatakan
bahwa citra merek memediasi pengaruh celebrity endorser dan
kualitas produk terhadap keputusan pembelian kosmetik
Wardah.
4. Penelitian Mahmudah dan Tiarawati (2013), penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, citra
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Nuraini Maftukhah, “Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung
Celebrity Endorser, Kualitas Produk, Dan Citra Merek Sebagai Variabel
Intervening Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah,” Jurnal
Analisis Manajemen 4 (2015): 1.
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merek, dan harga tehadap keputusan pembelian Pond’s Flawles
White secara simultan dan parsial.19
Persamaan : pada variabel Y (Keputusan Pembelian)
Perbedaan : pada variabel X (citra merek) sedangkan pada
penelitian ini yaitu (beauty vlogger).
Hasil : uji F diketahui bahwa kualitas produk, citra merek, dan
harga memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama
atau simultan terhadap keputusan pembelian dan kualitas
produk memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial
terhadap keputusan pembelian Pond’s Flawles White.
5. Penelitian Wulandari dan Nurcahya (2015), penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh celebrity endorser, brand
image, brand trust secara simultan, parsial, dan dominan
terhadap keputusan pembelian Clear Shampoo di Kota
Denpasar.20
Persamaan : pada variabel Y (Keputusan Pembelian)
Perbedaaan : pada variabel X (Brand Image) dan studi di kota
denpasar sedangkan pada penelitian ini yaitu studi pada
mahasiswi UIN RIL.
Hasil : penelitian membuktikan bahwa celebrity endorser,
brand image, brand trust secara simultan dan parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan
pembelian Clear Shampoo di Kota Denpasar. Dan brand image
berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian Clear
Shampoo di Kota Denpasar.
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Indah Siti Mahmudah dan Monika Tiarawati, “Pengaruh Kualitas
Produk, Citra Merek, Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pond’s
Flawless White,” t.t., 10.
20
Wulandari Nurcahya, “pengaruh celebrity endorser, brand image,
brand trust secara simultan, parsial, dan dominan terhadap keputusan
pembelian Clear Shampoo di Kota Denpasar,” jurnal bisnis dan manajemen
6, no. 2 (t.t.): 98–102.
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H. Sistematika Penulisan
Penelitian ini disusun dengan sistematika secara berurutan
yang terdiri dari beberap bab yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II
Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil
Penelitian dan Pembahasan, Bab V Penutup. Untuk isi dari
masing-masing Bab adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang materinya
sebagian besar yaitu menyempurnakan usulan penelitian yang
berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah,
identifikasi maslaah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang
relevan dan sistemastika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS
Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari
pembahasan secara terperinci yang memuat tentang teori yang
digunakan seperti manajemen pemasaran, beauty vlogger, perilaku
konsumen, perilaku konsumif, perilaku konsumtif dalam
perspektif ekonomi islam, kerangka pemikiran dan pengajuan
hipotesis.
BAB III METODE PENELITIAN
Dalam bab ini berisikan tentang pengembangan metodologi
yang terdiri dari tempat penelitian, jenis penelitian, populasi,
sampel, definisi oprasional variable, instrument penelitian dan
teknik analisis data.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bagian ini menguraikan deskripsi data penelitian,
pembahasan hasil penelitian dan analisis.
BAB V PENUTUP
Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari serangkaian
pembahasan skripsi berdasarkan analisis yang telah dilakukan
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serta saran-saran untuk disampaikan kepada objek penelitian,
konsumen dan bagi penelitian selanjutnya.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka
penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Terdapat pengaruh signifikan antara Truthworthiness
(X1)terhadap keputusan pembelian (Y)yang memiliki nilai
Thitung sebesar 2,420> Ttabel1,984dengan nilai signifikan 0,017 <
0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel truthworthiness
(X1)berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan
pembelian (Y).Hasil ini juga diperkuat dengan nilai koefisien
regresi yang menunjukkanbahwa Variabel truthworthiness
memberikan pengaruh terhadapkeputusan pembelian pada
produk kecantikan merek wardah yaitu sebesar 0,173. Dengan
nilai tersebut,menandakan bahwa semakin tinggi pengaruh
truthworthiness yang diberikan olehbeauty vloggertasya farasya
mengenai suatu produk, maka akan semakin meningkat pula
keputusan pembelianterhadapprodukkecantikantersebut.
2. Terdapat pengaruh signifikan antara variabel Expertise(X2)
terhadap keputusan pembelian (Y). Hal itu dibuktikan dengan
hasil dari expertisememiliki nilai Thitung sebesar 2,720> Ttabel
1,984 dengan nilai signifikan 0,008 < 0,05. Maka dapat
disimpulkan bahwa variabel expertise (X2) berpengaruh secara
parsial terhadap variabel (Y) Keputusan Pembelian. Hasil ini
juga diperkuat dengan nilai koefisien regresi yang
menunjukkanbahwa Variabel expertise memberikan pengaruh
terhadapkeputusan pembelian pada produk kecantikan merek
wardah yaitu sebesar 0,393. Dengan nilai tersebut,menandakan
bahwa semakin tinggi pengaruh expertise yang diberikan
olehbeauty vlogger tasya farasya mengenai suatu produk, maka
akan
semakin
meningkat
pula
keputusan
pembelianterhadapprodukkecantikantersebut.
3. Terdapat pengaruh signifikan antara variabel attractiveness(X3)
terhadap variabel keputusan pembelian (Y). Hal itu dibuktikan
dengan hasil dari attractivenessmemiliki nilai Thitung sebesar
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3,442> Ttabel 1,984 dengan nilai signifikan 0,001< 0,05. Maka
dapat disimpulkan bahwa variabel attractiveness (X3)
berpengaruh secara parsial terhadap variabel Keputusan
Pembelian (Y). Hasil ini juga diperkuat dengan nilai koefisien
regresi yang menunjukkanbahwa Variabel attractiveness
memberikan pengaruh terhadapkeputusan pembelian pada
produk kecantikan merek wardah yaitu sebesar 0,446. Dengan
nilai tersebut,menandakan bahwa semakin tinggi pengaruh
attractiveness yang diberikan olehbeauty vlogger tasya farasya
mengenai suatu produk, maka akan semakin meningkat pula
keputusan pembelianterhadapprodukkecantikantersebut.
4. Variabel truthworthiness, expertise dan attractiveness secara
simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan
pembelian. Pada kesimpulan ini berdasarkan dari hasil yang
diperoleh dari uji simultan (uji F) yang dimana memperoleh
nilai Fhitung> Ftabel yaitu sebesar 13,185 > 2,70 dengan tingkat
signifikansinya yang diperoleh adalah sebesar 0,000 < 0,05
sehingga dapat dikatakan bahwa H4 diterima. Nilai R2 pada
penelitian ini sebesar 0,270, yang dimana hasil tersebut
menunjukkan bahwa variabel truthworthiness, expertise dan
attractiveness mampu menjelaskan dan memberikan hampir
semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel
keputusan pembelian secara keseluruhan sebesar 27,0% dan
73,0% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti
pada penelitian ini.
5. Keputusan pembelian dalam perspektif islam hasilnya adalah
kebutuhan ataupun keinginan tetap dibolehkan selama hal itu
mampu menambah mashlahah atau tidak mendatangkan
mudharat.
KarenaIslam
berpandangan
bahwa
hal
terpentingyang harus dicapai dalam aktivitas konsumsi adalah
maslahah.
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B. Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian ini, adapun saran yang dapat
penulis ajukan adalah sebagai berikut:
1. Dalamhasilpenelitianiniyang dimana dalam penelitian hanya
berfokus pada 3 variabel yaitu truthworthiness, expertise dan
attractiveness oleh karena itu diharapkan dapat menambahkan
variabel lain yang dapat memperkuat terjadinya keputusan
pembelian. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan objek
yanglebih menarik dan jelas tentang objek yang dituju, serta
menggunakan indikator yang lebih banyak dari penelitian
sebelumnya sehingga hasil akhir dari penelitiannya
tidakterkesanmonotonkarenasamadenganpenelitianyangsudaha
da.Yangterakhir,untukpenelitian
sebelumnya
diharapkan
mampu memperbaiki kekurangan yang ada pada penelitianini,
baik itu dalam bentuk kalimat, jumlah sampel yang diambil
maupun metode analisis danpengolahandatayangdigunakan.
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