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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Islam merupakan agama terbesar kedua di dunia. Orang yang memeluk agama 

Islam disebut sebagai Muslim. Populasi Muslim di dunia diperkirakan mencapai 1.9 

miliar jiwa. Pada saat ini jumlah umat Muslim di Indonesia mencapai 229 juta 

penduduk dari total 263 juta penduduk yang berada di Indonesia atau dengan presentase 

Muslim sebesar 87.2 persen. Hal ini mengimplikasikan bahwa 13 persen dari jumlah 

umat Muslim di dunia terdapat di Indonesia yang menjadikan negara tersebut sebagai 

negara Muslim terbesar di dunia (worldpopulationreview 2020).  

Seiring bertambahnya jumlah populasi Muslim, kebutuhan akan konsumsi halal 

pun meningkat. Konsumsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemakaian 

barang hasil produksi, barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup 

manusia. Konsumsi dalam ekonomi Islam merupakan upaya memenuhi kebutuhan baik 

jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya 

sebagai hamba Allah SWT untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di 

dunia dan di akhirat (falah) (Amir 2017). 

Salah satu landasan umat Muslim dalam mengonsumsi sesuatu yang halal 

teradapat dalam surah Albaqarah ayat 168, sebagai berikut: 

يأطَاِن ۚ إِنَّهُ لَُكمأ  ِض َحََلًلا طَيِّباا َوًَل تَتَّبُِعوا ُخطَُواِت الشَّ َرأ ا فِي اْلأ َعُدوٌّ ُمبِين   يَا أَيَُّها النَّاُس ُكلُوا ِممَّ  

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

di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya 

setan itu ialah musuh yang nyata bagimu” 

Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah telah memerintahkan hambanya 

untuk mengonsumsi yang halal lagi baik dari rezeki yang telah dilimpahkan kepada 

setiap manusia serta melarang umat manusia untuk mengonsumsi yang diharamkan 

oleh-Nya. Anjuran untuk mengonsumsi segala sesuatu yang halal tersebut tidak hanya 

terbatas pada setiap umat Muslim saja tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Oleh 

karena itu, produk halal tentunya berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari.  

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 menyebutkan 

bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama 

masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Dalam upaya 

melaksanakan hal tersebut, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan serta 

jaminan terhadap kehalalan produk-produk yang beredar di Indonesia. Hal ini selaras 

dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 bahwa produk yang masuk, 

beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.  

Produk halal yang dimaksud adalah barang dan atau jasa yang berkaitan dengan 

makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa 

genetik, dan barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Label halal pada kosmetik dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui 
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Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOMUI). 

Lembaga inilah yang bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM).   

Perumusan Masalah 

Salah satu keberhasilan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia 

ditandai dengan meningkatnya peran perempuan di bidang ketenagakerjaan. 

Perempuan memiliki hak dan peluang yang sama dengan laki-laki untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi (Melis, 2017). Kota Bogor memiliki 5.715 

juta penduduk dengan jumlah perempuan bekerja pada tahun 2019 mencapai 169.119 

orang dalam masa angkatan kerja (BPS, 2020).      

Seorang perempuan bekerja, harus dapat mengalokasikan pendapatannya 

dengan tepat. Pengalokasian pendapatan tersebut mulai dari kebutuhan hidup, 

tagihan, tabungan, dana sosial, bahkan sampai pembelian kosmetik. Tujuan utama 

penggunaan kosmetik pada masyarakat modern adalah untuk kebersihan pribadi, 

meningkatkan daya tarik melalui make  up, meningkatkan rasa percaya diri, dan 

perasaan tenang, melindungi kulit dari sinar ultraviolet, polusi, dan faktor lingkungan 

lainnya,  mencegah penuaan, dan secara umum membantu seseorang lebih menikmati 

dan menghargai hidup (Djajadisastra, 2015).         

Dewasa ini kosmetik halal menjadi kebutuhan bagi para perempuan terutama 

bagi perempuan bekerja untuk mempercantik diri. Sebelum memutuskan untuk 

mengalokasikan anggaran pada kosmetik halal, terdapat beberapa faktor yang 

dipertimbangkan oleh konsumen. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan 

melihat pada pengalokasian pendapatan untuk kosmetik halal bagi perempuan 

bekerja khususnya di Kota Bogor.  Adapun pertanyaan penelitian, yaitu:  

1. Bagaimana karakteristik dan persepsi perempuan bekerja di Kota Bogor dalam 

mengalokasikan pendapatannya untuk membeli kosmetik halal? 

2. Berapa alokasi anggaran yang dikeluarkan oleh perempuan bekerja di Kota Bogor 

untuk membeli kosmetik halal? 

3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perempuan bekerja di Kota Bogor dalam 

mengalokasikan pendapatannya untuk membeli kosmetik halal? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Mengidentifikasi karakteristik dan persepsi perempuan bekerja di Kota Bogor 

dalam mengalokasikan pendapatannya untuk membeli kosmetik halal. 

2. Mengetahui berapa alokasi anggaran kosmetik halal bagi perempuan bekerja di 

Kota Bogor 

3. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perempuan bekerja di Kota Bogor 

dalam mengalokasikan pendapatannya untuk membeli kosmetik halal.  
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Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu: 

1. Bagi produsen kosmetik halal, dapat menjadi referensi dalam memahami 

karakteristik konsumen dalam mengalokasikan anggaran untuk kosmetik halal. 

2. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut, baik dari 

segi teoritis maupun praktis. 

3. Bagi masyarakat, menjadi sumber informasi terkait dengan alokasi anggaran 

kosmetik halal bagi perempuan bekerja.   

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini menganalisis tentang anggaran kosmetik halal bagi perempuan 

bekerja di kota Bogor. Ruang lingkup penelitian ini mencakup wanita bekerja di kota 

Bogor khususnya yang menggunakan produk kosmetik halal, beragama Islam, serta 

menggunakan sedikitnya 5 produk kosmetik halal. Produk yang dimaksud terdiri dari 

perawatan wajah, perawatan tubuh dan rambut, parfum, serta peralatan make up.  

TINJAUAN PUSTAKA 

Anggaran 

Secara bahasa, anggaran menurut KBBI (2020) memiliki pengertian sebagai 

perkiraan, perhitungan, aturan, taksiran mengenai penerimaan atau pengeluaran di 

masa mendatang, dan rencana penjatahan sumberdaya (uang/biaya) yang akan 

dibelanjakan atau dikeluarkan. Menurut Welsch, Hilton, dan Gordon (1988), anggaran 

dalam ruang lingkup manajemen merupakan bentuk perencanaan dan pengendalian 

yang sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh manajemen untuk melaksanakan 

sebuah perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan pertanggung jawaban.  

Sedangkan menurut Jain dan Khan (2008) proses penganggaran merupakan 

rencana untuk menerapkan atau melaksanakan sebuah alternatif pilihan selama satu 

periode fiskal. Dalam bisnis, anggaran merupakan bentuk riil berupa rencana 

operasional dalam mencapai sebuah tujuan atau menerapkan sebuah strategi yang 

direncakan secara komprehensif dan terkoordinasi (Khan dan Jain 2008). 

Kosmetik Halal 

Definisi kosmetik menurut BPOM (2013) adalah bahan atau sediaan yang 

dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, yang berfungsi untuk 

membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau 
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badan, melindungi, atau memelihara tubuh. Dalam peredarannya, kosmetik harus 

memenuhi beberapa syarat, yang pertama adalah persyaratan keamanan harus 

memenuhi persyaratan yang telah dicantumkan dalam Peraturan Kepala Badan 

Pengawas Obat dan Makanan tentang kosmetika.  

Kedua, persyaratan kemanfaatan, ketiga persyaratan mutu yang persyaratannya 

sesuai dengan Kodeks Kosmetika Indonesia, standar lain yang diakui, atau sesuai 

dengan perundang-undangan. Keempat, persyaratan penandaan yang digunakan 

sebagai penanda. Atribut yang digunakan sebagai penanda adalah nama kosmetik, 

manfaat, cara penggunaan, komposisi, kode produksi nomor bets, ukuran, isi, atau berat 

bersih, tanggal kadaluarsa, dan peringatan/perhatian (BPOM 2013).  

Secara bahasa, halal memiliki arti: membebaskan, membolehkan, dan 

melepaskan. Menurut Dahlan (1996) pengertian halal berdasarkan hukum syara’ ada 

dua yaitu halal terkait dengan membolehkan dalam menggunakan suatu benda untuk 

memenuhi kebutuhan fisik seperti makan, minum, dan obat-obatan, dan yang kedua 

membolehkan dalam memanfaatkan, mengonsumsi, dan mengerjakan sesuatu 

berdasarkan nash. Halal seringkali disamakan dengan mubah (boleh), dan lawan kata 

dari halal adalah haram, yang artinya adalah dilarang.   

Menurut Putra (2017), jaminan produk halal memiliki kekuatan hukum sebagai 

upaya untuk melindungi konsumen dalam hukum Islam. Fatwa halal yang dihasilkan 

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipatuhi oleh pemerintah melalui produk hukum 

berupa UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, fatwa MUI 

juga dididengar dan dipatuhi oleh umat Islam, meskipun sifatnya tidak mengikat. Umat 

Islam secara sadar akan meninggalkan produk haram atau produk tidak jelas status 

kehalalannya.  

Kosmetik dicap halal setelah memiliki label halal yang dikeluarkan oleh MUI 

melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik MU (LPPOMMUI). 

Arti dari label halal ini adalah: kosmetik tidak mengandung unsur haram, proses 

pembuatan sesuai dengan syariat Islam, termasuk dalam hal prosedur pengujian produk 

(Anonim 2020).  

Pendapatan 

Peningkatan pendapatan berpengaruh positif terhadap pengeluaran masyarakat, 

terutama persentase konsumsi kebutuhan sekunder dan tersier. Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan kualitas hidup. Namun perpektif agama dapat mendorong manusia 

untuk hidup lebih sederhana, sehingga manusia cenderung untuk menahan konsumsi 

produk yang memperturutkan keinginan (syahwat) dan bersikap berlebihan (A’yunina 

2018). Menurut Widianita (2018), semakin tinggi pendapatan maka semakin 

masyarakat terdorong untuk menerapkan perilaku konsumsi islami. 

Produk Halal 
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Produk merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, 

dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan 

(Tohar 2000). Produk yang diperdagangkan terbagi menjadi dua jenis, yaitu barang dan 

jasa. Barang merupakan wujud riil, sedangkan jasa merupakan bentuk dari sebuah 

kegiatan yang bernilai ekonomis. Kini, konsumen lebih berorientasi kepada value of 

money, yaitu produk dengan spesifikasi yang baik namun memiliki harga yang 

terjangkau (Subagyo et al, 2018).  

Konsumen memilih produk halal karena merasa yakin bahwa yang digunakan 

tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan. Selain itu bagi wanita muslim, label 

halal secara tidak langsung dilambangkan sebagai produk berkualitas (Nasution 2017). 

Dibandingkan atribut lain, kualitas produk tidak menjadi faktor utama dalam 

membentuk sikap konatif, yaitu keinginan untuk melakukan pembelian produk. 

Menurut Indika dan Lainufar (2016), fitur produk menjadi faktor utama untuk 

mendorong keinginan membeli kosmetik halal. Atribut lain yang mendorong sikap 

konatif adalah packaging dan labeling. 

Keberadaan label halal penting bagi wanita muslim dalam proses pembelian 

kosmetik (Fitriani 2014, Asrina dan Bulutoding 2016), di mana label halal tidak hanya 

mencerminkan kehalalan suatu produk, tetapi produk halal juga dianggap berkualitas 

baik dan aman untuk dikonsumsi (Fitriani 2014), serta menjadi kebutuhan dalam 

menjaga kesucian dalam beribadah (Asrina dan Bulutoding 2016).  

Ketersediaan 

Ketersediaan adalah lawan kata dari kelangkaan (scarcity), di mana kelangkaan 

merupakan sebuah keadaan di mana permintaan yang tidak seimbang (lebih besar) 

dibandingkan dengan penawaran (jumlah barang/jasa yang ada di pasar). Konsekuensi 

dari kelangkaan diantaranya adalah ketidakpuasan konsumen, sehingga di masa depan 

konsumen akan mencari produk alternatif dan beralih kepada produk yang dihasilkan 

oleh kompetitor (Anonim 2008). 

Harga 

Harga adalah kompensasi yang harus dikeluarkan atau dibayarkan untuk 

memeroleh sejumlah barang atau jasa. Harga digunakan sebagai salah satu komponen 

dalam strategi penjualan, di mana harga dapat digunakan sebagai atribut yang menarik 

calon pembeli atau konsumen untuk melakukan pembelian.  Menurut Arifin dan 

Wagiana (2007) kebijakan harga yang dapat dipakai pelaku bisnis, yaitu: price 

discount, promotional discount, nem product pricing: skimming and penetration 

pricing, dan geographic pricing.  

Harga tidak selalu melambangkan kualitas produk yang digunakan, terlebih lagi 

pada produk kosmetik yang sangat dipengaruhi oleh kecocokan. Masih banyak 

masyarakat terutama dengan pendapatan menengah kebawah lebih memilih produk 
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yang harganya lebih murah, agar dana yang dimiliki dapat dialokasikan untuk 

kebutuhan lain (Nasution 2017). 

Persepsi harga - konsep worth-to-buy (menyandingkan harga dengan fitur dan 

manfaat yang diperoleh pengguna) - berpengaruh positif terhadap proses pembelian 

kosmetik halal oleh konsumen (Puspitasari 2019). Harga berpengaruh positif dan 

signifikan atas permintaan produk kosmetik halal (Katherine 2020). Harga dinggap 

mencerminkan kualitas produk. Semakin terjangkau harga kosmetik halal, maka 

semakin meningkat keinginan untuk membeli kosmetik halal, namun konsumen juga 

tidak memungkiri, produk berlabel halal membutuhkan cost lebih saat produksi 

(misalnya biaya tes kehalalan, penggunaan bahan baku halal, dan lainnya). Hal ini 

mendorong konsumen untuk lebih realistis dan menerima bila harga jual produk halal 

dibandrol lebih mahal (Luthfiyah dan Salwa 2019). 

Penelitian Terdahulu 

Misrofah (2016) meneliti tentang perilaku konsumsi keluarga. Terdapat beberapa 

faktor yang memengaruhi perilaku konsumsi pada umat islam salah satunya adalah 

kecerdasan dalam membuat suatu pilihan yang memertimbangkan manfaat dari 

konsumsi itu sendiri, dan balasan yang akan diterima di akhirat kelak. Perilaku 

konsumsi seorang muslim dilandasi dengan akidah, akhlak, ibadah, dan keseimbangan, 

di mana konsumsi yang dilakukan tidak boleh berlebihan, dilatarbelakangi tidak hanya  

untuk memenuhi kebutuhan duniawi, namun juga untuk menunjang kegiatan ibadah 

dalam hal memeroleh ridho Allah.  

Selain Misrofah (2016), Widianita (2018) juga meneliti pola konsumsi rumah 

tangga. Hasil menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan dan religiusitas 

sebuah rumah tangga, maka perilaku konsumsinya akan semakin islami. Pendapatan 

yang lebih tinggi mendorong umat islam untuk meningkatkan kuantitas sodaqoh dan 

infaq nya, Dari sisi religiusitas, faktor ini mendorong umat beragama islam untuk tidak 

melakukan konsumsi secara berlebihan (Widianita 2018).  

Menurut Indika dan Lainufar (2016), pengguna kosmetik halal dengan brand 

Wardah didominasi oleh mahasiswa, dengan range usia 19-21 tahun. Salah satu alasan 

pemilihan brand ini adalah harga jual yang tidak terlalu mahal serta memiliki varian 

produk yang cukup lengkap. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa sikap 

konsumen kognitif merupakan sikap yang paling berperan dalam pemilihan brand 

kosmetik. Dalam dimensi kognitif, terdapat subdimensi: kualitas produk, fitur produk, 

merk, pengemasan, dan label. Diantara kelima sub dimensi ini, pelabelan (labeling) 

adalah variabel paling berperan untuk mendorong tindakan pembelian (Indika dan 

Lainufar 2016). 

Luthfiyah dan Salwa (2019) meneliti tentang intensi pembelian kosmetik halal 

dan perilaku pengguna kosmetik halal. Hasil menunjukkan bahwa perceived 

behavioral control (PCB; persepsi terkait kemudahan/kesulitan dalam melakukan 

sesuatu), faktor religius, norma subjektif, dan sikap secara langsung berpengaruh 

terhadap keinginan untuk membeli kosmetik halal, dan secara tidak langsung 

memengaruhi perilaku pembelian kosmetik halal. Norma subjektif, terutama 
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lingkungan sosial menjadi variabel yang paling memengaruhi keinginan untuk 

membeli kosmetik halal (Luthfiyah dan Salwa 2019).  

Nasution (2017) melakukan penelitian tentang pemilihan kosmetik berlabel halal 

di kalangan mahasiswa. Menurut Nasution (2017), tujuan wanita menggunakan 

kosmetik adalah agar terlihat cantik, dapat menutupi kekurangan pada wajah sehingga 

dapat lebih percaya diri. Beberapa faktor yang dianggap memengaruhi pemilihan merk 

kosmetik adalah: harga, merk, dorongan dari teman sebaya, iklan, dan label halal. Label 

halal melambangkan kualitas produk (produk tidak mengandung bahan berbahaya), 

serta kenyamanan terutama dalam menjalankan syariat islam (Nasution 2017).  

Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya 

Penelitian ini menggunakan variabel demografi, harga, persepsi produk, dan 

ketersediaan sebagai variabel independen, serta alokasi pendapatan sebagai variabel 

dependen. Penggunaan variabel alokasi pendapatan pada variabel dependen merupakan 

kebaharuan dari penelitian ini, di mana penelitian terkait dengan pemasaran biasanya 

menggunakan variabel dependen berupa: niat pembelian, loyalitas, atau perilaku 

pembelian. Selain itu, penggunaan variabel independen ketersediaan juga relatif masih 

jarang ditemukan dalam penelitan lain.  

Kerangka Pemikiran 

Terdapat 169.119 perempuan bekerja di Kota Bogor yang berada dalam masa 

angkatan kerja (BPS, 2020). Hal ini menunjukkan adanya peran seorang perempuan di 

bidang ketenagakerjaan. Perempuan bekerja harus dapat mengalokasikan 

pendapatannya secara tepat dalam memenuhi kebutuhannya, salah satunya adalah 

kebutuhan untuk membeli kosmetik.    

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi 

alokasi anggaran untuk membeli kosmetik halal bagi wanita bekerja di Kota Bogor. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Faktor-faktor yang 

diteliti terdiri dari usia, asal daerah, pendidikan, status pernikahan, rumah yang 

ditempati, jenis pekerjaan, pendapatan, persepsi terhadap produk halal, persepsi 

terhadap ketersediaan kosmetik halal, dan harga.  Kerangka pemikiran dalam penelitian 

ini ditunjukkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1 Kerangka pemikiran  

Alokasi pendapatan bagi perempuan bekerja 

Perempuan bekerja yang sudah 

memerhatikan kehalalan produk 

Kebutuhan untuk membeli kosmetik 

Alokasi anggaran untuk kosmetik 

halal 

Perempuan bekerja yang belum 

memerhatikan kehalalan produk 

Identidikasi faktor-faktor yang 

memengaruhi: 

1. Usia 

2. Asal daerah 

3. Pendidikan 

4. Status pernikahan 

5. Rumah yang ditempati 

6. Jenis pekerjaan 

7. Pendapatan 

8. Persepsi terhadap produk halal 

9. Persepsi terhadap ketersediaan 

kosmetik halal 

10. Persepsi terhadap harga 
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Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan hubungan teori dan penelitian terlebih dahulu, maka hipotesis yang 

diajukan pada penelitian ini sebagai berikut:  

1. Variabel usia berpengaruh secara signifikan terhadap variabel alokasi anggaran 

untuk kosmetik halal. 

2. Variabel asal daerah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel alokasi 

anggaran untuk kosmetik halal. 

3. Variabel pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel alokasi 

anggaran untuk kosmetik halal. 

4. Variabel status pernikahan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

alokasi anggaran untuk kosmetik halal. 

5. Variabel rumah yang ditempati berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

alokasi anggaran untuk kosmetik halal. 

6. Variabel jenis pekerjaan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel alokasi 

anggaran untuk kosmetik halal. 

7. Variabel pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel alokasi 

anggaran untuk kosmetik halal. 

8. Variabel persepsi terhadap produk halal berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel alokasi anggaran untuk kosmetik halal. 

9. Variabel persepsi terhadap ketersediaan kosmetik halal berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel alokasi anggaran untuk kosmetik halal. 

10. Variabel persepsi terhadap harga berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

alokasi anggaran untuk kosmetik halal. 

METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Bogor dengan melibatkan perempuan bekerja di 

Kota Bogor. Lokasi ditentukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan 

perempuan bekerja di Kota Bogor yang beragama Islam, menggunakan kosmetik halal, 

dan memiliki pendapatan. Penelitian dilaksanakan sejak November 2019 sampai 

Agustus 2020.  

Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber penelitian. Data primer 

diperoleh melalui wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner kepada 50 

responden yang merupakan perempuan bekerja di Kota Bogor yang kosmetik halal dan 
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sudah memiliki pendapatan. Penelitian ini juga menggunakan beberapa literatur yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan 

sumber lain yang sesuai dan dibutuhkan dalam penelitian. 

Metode Pengambilan Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 orang. Teknik 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non-probability sampling dengan 

metode accidental sampling. Teknik non-probability sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang pada setiap anggota populasi 

untuk menjadi sampel. Accidental sampling adalah teknik sampling dengan 

menggunakan faktor spontanitas sehingga siapa saja yang ditemui dan sesuai dengan 

karakteristik pada penelitian dapat menjadi responden. 

 Metode Analisis Data 

Metode Regresi Linear Berganda 

Metode regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis fator-faktor yang 

memengaruhi alokasi anggaran kosmetik halal bagi perempuan bekerja di Kota Bogor. 

Terdapat sepuluh variabel yang digunakan yaitu usia, asal daerah, pendidikan, status 

pernikahan, rumah yang ditempati, jenis pekerjaan, pendapatan, persepsi responden 

terhadap produk halal, persepsi responden terhadap ketersediaan kosmetik halal, dan 

persepsi responden terhadap harga.berikut model regresi linear berganda dalam 

penelitian ini:  

Y=a+b1X1+b2X2+b3X3+…+bnXn 

Keterangan: 

Y= Alokasi anggaran untuk kosmetik halal 

α= Konstanta. 

β = Slope atau Koefisien estimate 

X1 = Usia 

X2 = Asal daerah 

X3 = Pendidikan 

X4 = Status pernikahan 

X5 = Rumah yang ditempati 

X6 = Jenis pekerjaan 

X7 = Pendapatan 

X8 = Persepsi responden terhadap produk halal 

X9 = Persepsi responden terhadap ketersediaan kosmetik halal 

X10 = Persepsi responden terhadap harga 

 

Analisis Deskriptif 

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Pada 

penelitian ini, terdapat indikator-indikator yang akan diukur dan dapat dijadikan titik 
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tolak. Skala likert dalam penelitian berjumlah lima yaitu sangat setuju dengan skor 5, 

setuju dengan skor 4. netral dengan skor 3, tidak setuju dengan skor 2, dan sangat tidak 

setuju dengan skor 1. Adapun rumusan untuk memperoleh pengelompokan skala 

sebagai berikut: 

Interval = Skor tertinggi – Skor terendah  

  Jumlah Skala 

Berdasarkan persamaan tersebut akan diperoleh interval sebesar 

Interval = 5 – 1 = 0.8 

         5 

Interval yang dihasilkan sebesar 0.8. Adapun pengelompokan sebagai berikut  

Tingkat Persepsi Nilai 

Sangat Baik 4.3 – 5.0 

Baik 3.5 – 4.2 

Netral 2.7 – 3.4 

Tidak Baik 1.9 – 2.6 

Sangat Tidak Baik 1.0 – 1.8 

Tabel 1 Tingkat persepsi konsumen 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Responden dari penelitian ini adalah perempuan bekerja di Kota Bogor yang 

beragama Islam dan menggunakan kosmetik halal. Penelitian ini mengambil sampel 

sebanyak 50 responden.  Responden yang telah dipilih akan mengisi kuesioner yang 

telah diberikan yang terdiri dari tiga bagian, yaitu screening, identitas responden, dan 

tanggapan responden. Pada bagian screening, responden diberikan pertanyaan untuk 

memastikan bahwa responden tersebut memenuhi kriteria penelitian. Bagian identitas 

responden terdapat pertanyaan mengenai informasi pribadi responden. Pada bagian 

akhir kuesionr merupakan tanggapan responden terrhadap pernyataan yang terdapat di 

kuesioner.  

 

Karakteristik Responden Berdasarkan Asal Daerah 

Responden dari penelitian ini adalah perempuan bekerja di Kota Bogor yang 

berasal dari berbagai macam asal daerah di Indonesia. Daerah tersebut terdiri dari 

Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, 

dan Papua. Jumlah responden berdasarkan suku bangsa dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 Karakteristik responden berdasarkan asal daerah 

 Karakteristik Jumlah (Orang) Persentase (%) 
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Asal Daerah Jabodetabek 19 38.00 

 Jawa Barat 14 28.00 

Asal Daerah Jawa Tengah 9 18.00 

 Jawa Timur 5 10.00 

 Sumatera 3 6.00 

 Kalimantan 0 0.00 

 Sulawesi 0 0.00 

 Papua 0 0.00 

 Sumber: Data primer 2019 (diolah) 

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 50 responden, responden terbanyak berasal dari 

Jabodetabek sebanyak 38 persen. Adapun asal daerah responden lainnya yaitu Jawa 

Barat sebanyak 28 persen, Jawa Tengah sebanyak 18 persen, Jawa Timur sebanyak 10 

persen, Sumatera sebanyak 6 persen, Kalimantan, Sulawesi dan Papua sebsnyak 0 

persen. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa mayoritas responden pada 

penelitian ini berasal dari pulau Jawa.  

 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia responden yang didapatkan dari kuesioner terdiri dari 20 tahun hingga 60 

tahun. pada pertanyaan usia di kuesioner bersifat terbuka. Usia digolongkan menjadi 4 

bagian. Golongan pertama adalah responden dengan usia 20-30 tahun, golongan kedua 

adalah responden dengan usia 31-40 tahun, golongan ketiga adalah responden dengan 

usia 41-50 tahun, dan golongan keempat adalah responden dengan usia 50-60 tahun. 

adapun jumlah responden berdasarkan usia dan penggolongannya terdapat pada Tabel 

3.  

Tabel 3 Karakteristik responden berdasarkan usia dan penggolongannya 

 
Karakteristik 

(Berdasarkan golongan) 
Jumlah (Orang) Persentase (%) 

Usia Usia 20-30 tahun 26 52.00 

 Usia 31-40 tahun 13 26.00 

 Usia 41-50 tahun 10 20.00 

 Usia 51-60 tahun 1 2.00 

Sumber: Data primer 2019 (diolah) 

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 50 responden, sebagian responden berada pada 

golongan pertama yaitu usia 20-30 tahun sebanyak 52 persen. Pada golongan dua yaitu 

responden dengan usia 31-40 tahun sebanyak 26 persen, diikuti oleh responden pada 

golongan tiga yaitu usia 41-50 tahun sebanyak 30 persen, serta golongan keempat yaitu 

usia 51-60 tahun sebanyak 2 persen.  Berdasarkan table 3 tersebut dapat diketahui 
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bahwa mayoritas responden berada pada golongan pertama yaitu usia 20-30 tahun 

dikarenakan usia tersebut merupakan usia yang produktif. 

 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan terakhir yang ditempuh oleh responden terdapat empat tingkatan 

pendidikan yaitu SMA, S1, S2, dan S3. Adapun jumlah responden berdasarkan 

pendidikan terakhir yang ditempuh terdapat pada Tabel 3. 

Tabel 4 Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir 

 Karakteristik Jumlah (Orang) Persentase (%) 

Pendidikan SMA 8 16.00 

 S1 35 70.00 

 S2 7 14.00 

 S3 0 0.00 

Sumber: Data primer 2019 (diolah)  

Berdasarkan data hasil kuesioner, sebagian besar responden telah menempuh 

pendidikan S1 yaitu sebanyak 70 persen. Diikuti dengan responden dengan pendidikan 

terakhir tingkat SMA sebanyak 16 persen, pendidikan S2 sebanyak 14 persen dan S3 

sebanyak 0 persen.  

 

Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan 

Status pernikahan responden dibagi menjadi dua yaitu belum menikah dan sudah 

menikah. Jumlah responden berdasarkan status pernikahannya terdapat pada Tabel 5. 

Tabel 5 Karakteristik responden berdasarkan status pernikahan 

 Karakteristik Jumlah (Orang) Persentase (%) 

Status Pernikahan Belum menikah 20 40.00 

 Sudah menikah 30 60.00 

Sumber: Data primer 2019 (diolah)  

Tabel 5 menunjukkan bahwa responden yang sudah menikah lebih banyak 

dibandingkan dengan responden yang belum menikah. Dengan presentase responden 

yang sudah menikah sebanyak 60 persen dan yang belum menikah sebanyak 40 persen.  

 

Karakteristik Responden Berdasarkan Rumah yang Ditempati 

Berdasarkan rumah yang ditempati responden, dibagi menjadi empat bagian 

yaitu rumah milik orang tua, suami, saudara/kerabat, dan lainnya. Adapun jumlah 

responden bedasarkan rumah yang ditempati terdapat pada Tabel 6. 

Tabel 6 Karakteristik responden berdasarkan rumah yang ditempati 
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 Karakteristik Jumlah (Orang) Persentase (%) 

Rumah yg ditempati Orang tua 19 38.00 

 Suami 21 42.00 

 Saudara/kerabat 0 0.00 

 Lainnya 10 20.00 

Sumber: Data primer 2019 (diolah) 

Tabel 6 menunjukkan bahwa rumah yang ditempati oleh reponden milik suami 

sebanyak 42 persen, diikuti dengan rumah milik orang tua sebanyak 38 persen, lalu 

rumah milik lainnya sebanyak 20 persen, dan milik saudara/kerabat sebanyak 0 persen.  

 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Perkerjaan yang sedang digeluti oleh reponden dibagi menjadi enam yaitu, 

pegawai negeri sipil (PNS), pegawai swasta, wirausaha, professional, badan usaha 

milik negara (BUMN), dan lainnya. Adapun jumlah responden pada setiap jenis 

pekerjaannya terdapat pada Tabel 7. 

Tabel 7 Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan 

 Karakteristik Jumlah (Orang) Persentase (%) 

Pekerjaan PNS 11 22.00 

 Pegawai swasta 17 34.00 

 Wirausaha 8 16.00 

 Profesional 1 2.00 

 BUMN 0 0.00 

 Lainnya 13 26.00 

Sumber: Data primer 2019 (diolah) 

Tabel 7 menunjukkan bahwa jenis pekerjaan terbanyak adalah pegawai swasta 

dengan presentase sebanyak 34 persen, diikuti dengan lainnya sebanyak 26 persen, 

PNS sebanyak 22 persen, wirausaha sebanyak 16 persen, profesional sebanyak 2 

persen, dan BUMN sebanyak 0 persen.  

 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan 

Pendapatan yang dihasilkan oleh responden dibagi menjadi empat bagian yaitu 

Rp 1.000.000 - Rp 3.000.000, Rp 3.000.000 - Rp 5.000.000, Rp 5.000.000 - Rp 

10.000.000, dan >Rp 10.000.000. adapun rincian tersebut dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8 Karakteristik responden berdasarkan pendapatan 

 Karakteristik Jumlah (Orang) Persentase (%) 

Pendapatan Rp 1.000.000 - Rp 3.000.000 21 42.00 

 Rp 3.000.000 - Rp 5.000.000 15 30.00 

 Rp 5.000.000 - Rp 10.000.000 10 20.00 

 >Rp 10.000.000 4 8.00 
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Sumber: Data primer 2019 (diolah) 

Tabel 8 menunjukkan bahwa responden yang berpendapatan Rp 1.000.000 - Rp 

3.000.000 sebanyak 42 persen, diikuti dengan responden yang berpendapatan Rp 

3.000.000 - Rp 5.000.000 sebanyak 30 persen, lalu responden yang berpendapatan Rp 

5.000.000 - Rp 10.000.000 sebanyak 20 persen, dan >Rp 10.000.000 sebanyak 8 

persen.  

Persepsi Responden terhadap Produk Halal 

Indikator dalam melihat persepsi responden terhadap produk halal terdiri dari 

PHI responden sering mendengan tentang kosmetik halal, PH2 pengetahuan responden 

bahwa tidak semua kosmetik berlogo halal, PH3 pengetahuan responden kosmetik 

berlogo halal mendapat izin dari LPOM MUI/BPJPH, PH3 Kosmetik halal tidak 

mengandung zat-zat yang diharamkan dalam agama Islam, PH4 Kosmetik halal tidak 

mengandung zat-zat yang diharamkan dalam agama Islam, dan PH5 Kosmetik halal 

lebih aman untuk kulit dan kesehatan. Adapun rinciannya terdapat pada Tabel 9. 

Tabel 9 Persepsi responden terhadap kosmetik halal 

Kode Pernyataan Skala Likert Rata-

Rata 1 2 3 4 5 

PH1 Saya pernah mendengar tentang kosmetik 

halal 
0 0 1 17 32 4.62 

PH2 Tidak semua kosmetik berlogo halal 0 0 6 25 19 4.26 

PH3 Sepengetahuan saya, kosmetik berlogo 

halal mendapat izin dari LPOM MUI/ 

BPJPH 
0 1 3 19 27 4.44 

PH4 Kosmetik halal tidak mengandung zat-zat 

yang diharamkan dalam agama Islam 
0 0 1 17 32 4.62 

PH5 Kosmetik halal lebih aman untuk kulit 

dan kesehatan 
0 0 12 18 20 4.16 

Jumlah 22.10 

Rata-rata 4.42 

Hasil penelitian perhitungan persepsi responden terhadap kosmetik halal 

memiliki rata-rata 4.42 yang dapat dikategorikan sangat baik karena berada pada 

rentang 4.3-5.0. Nilai indikator tertinggi terdapat pada indikator PH1 dan PH4 dengan 

nilai rata-rata 4.62. Responden pernah mendengar dan mengetahui kosmetik halal tidak 

mengandung zat-zat yang diharamkan dalam agama Islam.  Plot persepsi responden 

terhadap produk halal dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2 Plot persepsi terhadap produk halal (%) 

Persepsi Responden terhadap Ketersediaan Kosmetik Halal 

Terdapat lima indikator persepsi responden terhadap ketersediaan kosmetik halal 

yaitu KKH1 Produk kosmetik halal dijual secara bebas, KKH2 Kosmetik dengan brand 

ternama sudah berlogo halal, KKH3 Produk kosmetik halal mudah ditemukan di pasar, 

dan KKH4 Kosmetik halal mudah ditemukan di aplikasi online. Adapun perhitungan 

rinci terdapat pada Tabel 10. 

Tabel 10 Persepsi responden terhadap ketersediaan kosmetik halal 

Kode Pernyataan Skala Likert Rata-Rata 

1 2 3 4 5 

KKH1 Produk kosmetik halal dijual secara 

bebas 
0 0 2 25 23 4.42 

KKH2 Kosmetik dengan brand ternama sudah 

berlogo halal 
1 6 8 20 15 3.84 

KKH3 Produk kosmetik halal mudah 

ditemukan di pasar 
0 0 4 30 16 4.24 

KKH4 Kosmetik halal mudah ditemukan di 

aplikasi online 
0 0 4 29 17 4.26 

Jumlah 16.76 

Rata-rata 4.19 

Berdasarkan hasil perhitungan, persepsi responden terhadap ketersediaan 

kosmetik halal memiliki rata-rata 4.19 yang dikategorikan baik dikarenakan berada 

pada rentang 3.5-4.2. Nilai indikator tertinggi terdapat pada indicator LLH1 dengan 

nilai rata-rata 4.42. Hal tersebut mengindikasikan bahwa menurut responden, produk 
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kosmetik halal dijual secara bebas. Plot persepsi responden terhadap ketersediaan 

kosmetik halal dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3 Plot persepsi ketersediaan kosmetik halal (%) 

Persepsi Responden terhadap Harga 

Terdapat empat indikator untuk melihat bagaimana persepsi responden terhadap 

harga kosmetik halal yaitu H! Harga kosmetik halal terjangkau, H2 Harga kosmetik 

halal setara dengan kualitasnya, H3 Harga kosmetik halal relatif sama dengan kosmetik 

yang tidak berlogo halal, dan H4 Harga kosmetik halal mencukupi anggaran yang akan 

responden rencanakan untuk membeli kosmetik. Adapun rinciannya dapat dilihat pada 

Tabel 11. 

Tabel 11 Persepsi responden terhadap harga 

Kode Pernyataan Skala Likert Rata-

Rata 1 2 3 4 5 

H1 Harga kosmetik halal terjangkau 1 1 8 29 12 4.04 

H2 
Harga kosmetik halal setara dengan 

kualitasnya 
0 1 5 35 9 4.04 

H3 
Harga kosmetik halal relatif sama dengan 

kosmetik yang tidak berlogo halal 
0 7 17 22 4 3.46 

H4 

Harga kosmetik halal mencukupi anggaran 

yang akan Saya rencanakan untuk 

membeli kosmetik 
0 1 5 34 10 4.06 

Jumlah 15.60 
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Rata-rata 3.90 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap harga 

kosmetik halal memiliki rata-rata 3.90 yang dikategorikan baik karena berada pada 

rentang 3.5-4.2. Nilai indikator tertinggi terdapat pada H4 dengan nilai rata-rata 4.06. 

Harga kosmetik halal mencukupi anggaran yang akan responden rencanakan untuk 

membeli kosmetik.  Plot persepsi responden terhadap harga kosmetik halal dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 4 Plot persepsi harga kosmetik halal (%) 

Alokasi Anggaran Kosmetik Halal 

Alokasi Anggaran untuk Kosmetik  

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan kuesioner untuk 

mendapatkan data valid yang dibutuhkan dalam penelitian. Salah satunya adalah 

dengan mengetahui apa saja alokasi pendapatan responden terhadap kebutuhannya 

mulai dari konsumsi, transportasi, sandang, papan, infak, kosmetik, dan lainnya 

(seperti tabungan, modal usaha, hobi, travelling).   

 Tabel 12 Rata-rata Persentase Alokasi Pendapatan Responden (per-bulan) 

Alokasi Pendapatan Mean Std.Dev Maximum Minimum 

Konsumsi 37.28 14.80 78.00 10.00 

Transportasi 16.52 8.82 40.00 5.00 

Sandang 2.20 6.07 30.00 0.00 

Papan 2.84 10.07 50.00 0.00 

Infak 7.48 5.50 30.00 2.00 

Kosmetik 9.20 5.71 35.00 2.00 
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Lainnya 24.68 19.29 79.00 0.00 

Tabel 12 menunjukkan rata-rata presentase alokasi anggaran yang dikeluarkan 

oleh responden untuk memenuhi kebutuhan hidupnya perbulan. Rata-rata anggaran 

yang dikeluarkan oleh responden untuk kosmetik sendiri adalah sebanyak 9.2 persen 

dari seluruh rata-rata alokasi pendapatan responden terhadap kebutuhannya. Hal ini 

menunjukkan bahwa kosmetik menjadi salah satu kebutuhan yang dipertimbangan oleh 

reponden dalam mengalokasikan pendapatannya.  

 

Alokasi Anggaran untuk Kosmetik Halal 

Dari hasil pengolahan data, dapat dilihat bahwa rata-rata anggaran yang 

dikeluarkan oleh responden untuk kosmetik halal sebesar 60.70 persen dan untuk 

kosmetik non-halal sebesar 39.30 persen dengan pengeluaran maximum pada kosmetik 

halal sebesar 100 persen, pada kosmetik non-halal sebesar 90 persen. Diikuti dengan 

nilai minimum sebesar 10 persen dan untuk kosmetik non-halal sebesar 0 persen.   

Tabel 13 Persentase anggaran kosmetik halal 

 

Persentase Anggaran 

Kosmetik Halal 

Persentase Anggaran 

Kosmetik Non Halal 

Mean 60.70 39.30 

Std.Dev 26.69 26.69 

Maximum 100.00 90.00 

Minimum 10.00 0.00 

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Alokasi Anggaran Kosmetik Halal 

Koefisien Determinasi 

Tabel 14 Model summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 0.986a 0.973 0.965 0.95054 1.527 

 

Koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar variabel bebas 

mampu menjelaskan variabel tidak bebas (Y). Hasil menggunakan regresi linier 

berganda nilai R-Square 97.3% artinya keragaman Y yang dapat dijelaskan oleh model 

sebesar 97.3% sisanya 2.7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. 
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Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Tabel 15 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardiz

ed Residual 

N 50 

Normal Parametersa,b Mean 0.0000000 

Std. 

Deviation 
18.61578449 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 0.083 

Positive 0.083 

Negative -0.052 

Test Statistic 0.083 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.200c,d 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi secara 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki nilai residual 

yang terdistribusi normal. Data diatas menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0.200 

> 0.05 hal ini mengindikasikan bahwa residual telah menyebar normal. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 16 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 2888.503 11 262.591 1.467 0.185b 

Residual 6801.480 38 178.986   

Total 9689.983 49    

Uji homoskedastisitas digunakan dalam menguji error atau galat untuk melihat 

keragaman dari error terpengaruh oleh factor lain atau tidak. Jika data yang dianalisis 

merupakan data cross section maka uji ini melihat pada keragaman berubah-ubah pada 

setiap amatan atau tidak. Model regresi yang tepat adalah model dengan asumsi 

homogen yang terpenuhi. Dari hasil olahan data, nilai Sig. 0.185 > 0.05. Hal ini 

menunjukkan bahwa ragam residual telah homogeny. 

 

Uji Multikolinieritas 
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Tabel 17 Hasil uji multikolinearitas 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Usia 0.278 3.592 

Asal Daerah 0.113 8.868 

Pendidikan 0.332 3.016 

Status Pernikahan 0.117 8.562 

Rumah yg ditempati 0.111 9.020 

Status Pekerjaan 0.191 5.228 

Pendapatan 0.208 4.796 

Persepsi Terhadap Produk Halal 0.235 4.258 

Ketersediaan 0.253 3.957 

Harga 0.117 8.511 

Multikolinieritas adalah uji yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan 

kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam regresi berganda. Hasil olahan data 

menunnjukkan nilai VIF < 10 artinya tidak terdapat multikolinieritas antara variabel 

bebas. 

 

UJI F 

Analisis regresi juga dapat melihat pengaruh simultannya atau pengaruh secara 

bersama-sama variabel bebas (X) terhadap Y. Pengujian simultan dapat dilakukan 

dengan melakukan uji F. Berikut hipotesis dan hasil analisanya. 

H0 : Tidak ada variabel X yang berpengaruh terhadap Y 

H1 : Terdapat variabel X yang berpengaruh terhadap Y 

Tabel 18 ANOVA 

ANOVAa,b 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1239.849 11 112.714 124.748 0.000b 

Residual 34.334 38 0.904   

Total 1274.183 49    

Penolakan hipotesis H0 dapat dilihat dari F-statistik atau p-value. Jika nilai F-

statistik lebih besar dari F tabel atau p-value lebih kecil dari nilai alpha yang ditetapkan 

yaitu 5% maka tolak H0. Hasil diatas menunjukkan nilai p-value sebesar 0.000 yang 

nilai nya lebih kecil dari alpha yaitu sebesar 5% maka kesimpulan yang diambil adalah 

tolak H0 atau terdapat variabel X yang berpengaruh terhadap Y. 

UJI T 

 



22 
 

 
 

 

Tabel 19 Hasil Uji T 

 Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T 

P-

value 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

 (Constant) -

138.675 
14.636  

-

9.475 
0.000   

Usia 11.892 1.466 .409 8.111 0.000 .278 3.592 

Asal Daerah 12.744 2.776 .364 4.590 0.000 .113 8.868 

Pendidikan 13.530 2.145 .292 6.309 0.000 .332 3.016 

Status 

Pernikahan 
9.311 3.161 .230 2.946 0.005 .117 8.562 

Rumah yg 

ditempati 
10.539 2.894 .291 3.642 0.001 .111 9.020 

Status 

Pekerjaan 
-1.599 2.759 -.035 -.580 0.566 .191 5.228 

Pendapatan 1.414 1.405 .059 1.007 0.320 .208 4.796 

Persepsi 

Terhadap 

Produk 

Halal 

0.213 .118 .099 1.808 0.078 .235 4.258 

Ketersediaan 0.807 .088 .485 9.165 0.000 .253 3.957 

Harga 0.579 .130 .345 4.444 0.000 .117 8.511 

Hasil Uji T menunjukkan bahwa variabel usia, asal daerah, pendidikan, status 

pernikahan, rumah yang ditempati, ketersediaan, dan harga berpengaruh signifikan 

terhadap Y (persentase anggaran kosmetik halal) pada taraf 1 persen, dilihat dari nilai 

p-value < 0.01. Selain itu, variabel persepsi terhadap produk halal berpengaruh 

signifikan terhadap Y (persentase anggaran kosmetik halal) pada taraf 10 persen, 

dilihat dari nilai p-value 0.078 < 0.10. Sedangkan variabel jenis pekerjaan dan 

pendapatan tidak berpengaruh terhadap y karena nilai p-value > 0.10 (taraf nyata 10 

persen).  

Pengaruh usia terhadap y sebesar 11.892, hal tersebut mengindikasikan bahwa 

setiap kenaikan usia sebesar 1 satuan maka variabel y juga akan meningkat sebesar 

11.892 persen, artinya semakin tinggi usia maka persentase anggaran kosmetik halal 

akan semakin meningkat. Pengaruh asal daerah terhadap y sebesar 12.744, artinya asal 

daerah Jabodetabek, memiliki persentase anggaran kosmetik halal lebih tinggi sebesar 

12.744 persen dibandingkan daerah lainnya. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap Y 

sebesar 13.530, artinya semakin tinggi pendidikan maka variabel y juga akan 

meningkat sebesar 13.53 persen, artinya semakin tinggi pendidikan maka persentase 

anggaran kosmetik halal akan semakin meningkat.  
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Pengaruh status pernikahan terhadap y sebesar 9.311, status menikah memiliki 

persentase anggaran kosmetik halal yang lebih tinggi sebesar 9.311 persen bila 

dibandingkan dengan status belum menikah. Pengaruh rumah yang ditempati terhadap 

y sebesar 10.539, artinya jika rumah yang ditempati milik orang tua maka memiliki 

persentase anggaran kosmetik halal yang lebih tinggi sebesar 10.539 persen bila 

dibandingkan dengan rumah yang ditempati lainnya.  

Pengaruh persepsi produk halal terhadap y sebesar 0.213, hal tersebut 

menunjukkan bahwa setiap peningkatan persepsi terhadap produk halal sebesar 1 

persen akan meningkatkan y sebesar 0.213 persen, dapat diartikan juga bahwa semakin 

baik persepsi terhadap produk halal maka persentase anggaran kosmetik halal juga 

semakin meningkat. Pengaruh persepsi ketersediaan produk halal terhadap y sebesar 

0.807, hal ini berarti bahwa setiap peningkatan persepsi ketersediaan terhadap produk 

halal sebesar 1 persen akan meningkatkan y sebesar 0.807 persen.  

Dapat diartikan juga bahwa semakin baik persepsi terhadap ketersediaan produk 

halal maka persentase anggaran kosmetik halal juga semakin meingkat. Pengaruh 

persepsi harga produk halal terhadap y sebesar 0.579, dapat diketahui bahwa setiap 

peningkatan persepsi harga produk halal sebesar 1 persen akan meningkatkan y sebesar 

0.579 persen, dapat diartikan juga bahwa semakin baik persepsi harga produk halal 

maka persentase anggaran kosmetik halal juga semakin meningkat.   

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, simpulan yang dapat diambil adalah 

sebagai berikut: 

1. Sebanyak 38 persen wanita bekerja di Kota Bogor berasal dari Jabodetabek. 52 

persen responden berusia 20-30 tahun, pendidikan terakhir S1 sebanyak 70 persen, 

60 persen responden sudah menikah, rumah yang ditempati oleh reponden milik 

suami sebanyak 42 persen, jenis pekerjaan pegawai swasta sebanyak 34 persen, 

berpendapatan Rp 1.000.000 - Rp 3.000.000 sebanyak 42 persen, persepsi 

responden terhadap kosmetik halal dikategorikan sangat baik, sementara untuk 

persepsi responden terhadap ketersediaan kosmetik halal, dan persepsi responden 

terhadap harga kosmetik halal dikategorikan baik. 

2. Alokasi anggaran yang dikeluarkan responden untuk kosmetik halal adalah sebesar 

60.7 persen dari total anggaran khusus kosmetik harian. 

3. Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran kosmetik 

halal bagi perempuan bekerja di Kota Bogor adalah  usia, asal daerah, status 

pernikahan, rumah yang ditempati, ketersediaan kosmetik halal, dan harga.  
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Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, Oleh karena itu, saran yang diberikan berdasarkan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah diharapkan dapat merealisasikan Undang-Undang Nomor 33 tahun 

2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap produk kosmetik. 

2. Pengusaha kosmetik halal diharapkan dapat menjadikan variabel-variabel tersebut 

sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan strategi pemasaran. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan metode analisis dengan 

metode lainnya.  
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