
 

I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam rangka mendorong perkembangan industri kosmetik halal, KNKS 

sedang merencanakan Strategi Nasional Pengembangan Industri Halal, dimana 

Indonesia memiliki ekosistem industri halal dari berbagai sektor seperti media halal, 

fesyen muslim, pariwisata halal, makanan halal, farmasi dan kosmetik halal 

(Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019). Indonesia memiliki 

potensi produksi maupun konsumsi produk kosmetik halal didunia karena 

penduduk Indonesia terdiri dari mayoritas muslim berjumlah 231 juta jiwa dan 

separuhnya merupakan wanita berjumlah 103 juta jiwa (Badan Pusat Statistik 2020). 

Tentu saja ini merupakan potensi besar bagi Indonesia untuk mengembangkan 

industri halal secara global khususnya kosmetik halal. 

Industri halal secara keseluruhan tidak hanya tentang makanan, tetapi juga 

mencakup industri produk kesehatan, farmasi, kosmetik, dan bagian dari sektor jasa 

seperti logistik, pemasaran, media cetak dan elektronik, branding dan pengemasan. 

(Elasrag, 2016). Menurut Mohezar (2016) kosmetik halal tidak mengandung bahan 

yang mengandung babi (beserta turunannya) dan tidak mengandung alcohol, halal 

dalam hal produksi, penyimpanan, pengemasan, dan pendistribusian juga harus 

sesuai dengan ajaran Islam. Kosmetik halal yang sudah diakui ialah produk yang 

bersih, berkualitas tinggi dan aman. Pasar halal adalah sektor pertumbuhan 

ekonomi baru di dunia global. Menurut Elasrag (2016) Adanya pasar halal dapat 

menjanjikan dan bertumbuh pesat di Asia, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. 

Besarnya potensi Indonesia di sektor industri halal diharapkan dapat mendukung 

pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan terjadi pada industri kosmetik halal, 

meningkat sebesar 6,35 persen menjadi 7,36 persen pada kuartal I/2018 

(Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 2019). 

Tabel 1  Perkembangan perusahaan kosmetik Indonesia 

Sumber: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 2020 

  

Tabel 1 memperlihatkan bahwa terdapat 153 perusahaan industri kosmetik di 

tahun 2017, sehingga pada tahun 2018 berjumlah lebih dari 760 perusahaan. 

Pemerintah mencatatkan 797 industri kosmetik besar, kecil, dan menengah (IKM) 

di Indonesia pada tahun 2019 dan 294 industri telah terdaftar di Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (BKPM). Beberapa perusahaan tersebut mampu mengekspor 

produknya ke luar negeri seperti ke Timur Tengah, Afrika dan ASEAN. Bisnis 

Tahun Jumlah perusahaan 

2017 153 

2018 >760 

2019 797 
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kosmetik akan menjanjikan dan prospektif bagi produsen dalam negeri karena 

Indonesia salah satu pasar kosmetik yang cukup besar (Kementerian Perindustrian 

Republik Indonesia 2019). 

Peningkatan perkembangan tersebut didukung oleh besarnya permintaan dari 

pasar domestik dan ekspor, serta kecenderungan masyarakat untuk mulai 

mempertimbangkan produk perawatan tubuh sebagai kebutuhan primernya. Nilai 

ekspor produk kosmetik nasional mencapai USD 516,99 juta di tahun 2017, 

meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar USD 470,30 juta. Namun dengan 

meningkatnya nilai ekspor, Indonesia belum dapat dinyatakan aman karena industri 

kosmetik nasional menghadapi tantangan yang cukup berat. Produk kosmetik yang 

diimpor saat ini masih relatif tinggi, pada tahun 2018 meningkat sebesar USD 

850,15 juta dibandingkan tahun 2017 sebesar USD 631,66 juta (Kementerian 

Perindustrian Republik Indonesia 2019). 

Tabel 2  Top 10 pharma and cosmetics consumer and producers 

10 Negara produsen 

kosmetik 

10 Negara konsumen 

kosmetik 

Jumlah konsumsi 

kosmetik (USD) 

UAE India 6.000.000.000 

Malaysia Indonesia 4.000.000.000 

Jordan Russia 4.000.000.000 

Singapore Malaysia 4.000.000.000 

Egypt Turkey 4.000.000.000 

Iran Bangladesh 3.000.000.000 

Bahrain Iraq 2.000.000.000 

Brunei Kazakhstan 2.000.000.000 

Turkey France 2.000.000.000 

Azerbajian Egypt 2.000.000.000 

Sumber: State of the Global Islamic Economy Report 2020 

 

Tabel 2 memperlihatkan bahwa Indonesia belum bisa mencapai dalam 10 

besar negara produsen yang fokus pada perkembangan kosmetik halal dan farmasi 

halal. Walaupun Indonesia merupakan penduduk muslim terbesar di dunia tetapi 

belum bisa menjadi 10 besar negara produsen kosmetik. Hal ini sangat disayangkan 

terlebih potensi yang dimiliki Indonesia sangat besar. Lalu, tabel 2 juga 

memperlihatkan bahwa Indonesia merupakan negara nomor kedua konsumen 

kosmetik halal global dengan total pengeluaran USD 4 miliar.  Selain itu, sejumlah 

negara yang mayoritas warganya nonmuslim seperti India, Rusia, dan Prancis juga 

masuk ke dalam 10 besar konsumen kosmetik halal global. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa walaupun negara dengan mayoritas nonmuslim, tetap 

memiliki minat yang tinggi terhadap produk kosmetik halal.  Pangsa pasar kosmetik 

diprediksi akan terus meningkat, yaitu sebesar 6,8 persen pada tahun 2024 menjadi 

USD 95 miliar. Namun, di sisi lain terdapat peningkatan yang signifikan pada 



 

3 

konsumsi kosmetik halal global, yaitu meningkat 4,9 persen pada tahun 2018 atau 

mencapai USD 64 miliar (State of the Global Islamic Economy Report 2020).  

 

 

Gambar 1  Pengguna internet di Indonesia (2000-2017) 

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2018 

 

Gambar 1 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk yang menggunakan 

internet di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini juga menunjukkan 

bahwa Indonesia semakin terbiasa dengan media online. Meningkatnya pengguna 

internet di Indonesia disetiap tahun merupakan potensi besar bagi pelaku usaha 

online untuk lebih mudah menjual dan memasarkan produknya, hal ini merupakan 

peluang besar bagi industri jual beli online. Mayoritas masyarakat menjadikan 

internet sebagai kebutuhan, hal ini dipengaruhi oleh banyaknya situs jejaring sosial 

dan shop (Laohapensang 2009). Seperti data berikut ini yang menunjukkan berapa 

persen aktivitas jual beli online atau belanja online oleh pengguna internet di 

Indonesia. 
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Gambar   2  Aktivitas pengguna internet di Indonesia 

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2020 

 

Berdasarkan gambar 2, dapat dilihat bahwa belanja online merupakan 

aktivitas utama pengguna internet di Indonesia dan disusul oleh aktivitas hiburan, 

penggunaan transportasi online sebagai tiga besar aktivitas pengguna internet di 

Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa potensi belanja online di Indonesia sangat 

tinggi.  

Tabel 3  Kota di Indonesia dengan pembeli online terbanyak 

Lokasi 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 

Jakarta 24.57 37.41 41.94 

Surabaya 12.36 17.42 20.90 

Medan 6.60 6.72 7.76 

Makassar 2.79 2.47 4.42 

Bandung 3.09 6.73 7.72 

Sumber: Priceza 2018 

 

Berdasarkan data diatas, Kota Jakarta merupakan kota dengan pembeli 

online terbanyak. Berdasarkan fakta tersebut, peneliti memutuskan DKI Jakarta 

menjadi lokasi penelitian keputusan pembelian kosmetik halal secara online oleh 

muslimah DKI Jakarta. DKI Jakarta juga memiliki jumlah penduduk muslim 

sebesar 4 persen dari seluruh penduduk muslim di Indonesia atau sebesar 8.200.796 

jiwa dari 207.176.162 penduduk Indonesia yang memeluk Agama Islam (Badan 

Pusat Statistik 2010). 

Perkembangan kosmetik halal seiring dengan berkembangnya bisnis jual beli 

online, terbukti dengan menjamurnya market place yang ada di Indonesia. Selain 
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permintaan domestik yang terus meningkat, banyak industri baru atau e-commerce 

baru yang dapat diterima pasar sebagai faktor pertumbuhan industri kosmetik. 

Bahkan sekarang sudah ada market place khusus menjual produk kosmetik seperti 

Sociolla yang mulai berdiri pada bulan Maret tahun 2015. 

Perkembangan internet saat ini, menyebabkan banyak hal baru bermunculan, 

seperti membeli/berbelanja produk atau layanan jasa di Internet. Belanja di internet 

(online shopping) telah menjadi cara lain untuk membeli produk atau layanan jasa. 

Penjualan online tumbuh dengan baik dalam hal layanan, efektivitas, keamanan, 

dan popularitas. Laju teknologi komunikasi berubah dengan cepat di seluruh dunia, 

memberikan kesempatan kepada penjual dan pembeli untuk menjadi lebih luas dan 

lebih efisien. Internet membawa dampak transaformasional kepada beberapa aspek 

kehidupan, salah satunya ialah perkembangan dunia bisnis. Saat ini, internet telah 

digunakan oleh perusahaan untuk menjangkau pelanggan skala global 

(Laohapensang 2009). 

Menurut Karlsson (2005) konsumen mau membeli secara online agar 

mendapatkan penghematan harga. Didukung dengan fakta bahwa internet dapat 

mengurangi biaya pencarian yaitu waktu dan usaha sebelum membeli sebuah 

produk. Maraknya beauty influencer/vloggers telah meningkatkan minat 

masyarakat untuk menggunakan kosmetik guna melengkapi penampilan 

kesehariannya (Khansa 2019). Menurut Suki (2014) pembelian kosmetik halal pada 

konsumen muslim dipengaruhi oleh keahlian selebriti dan sikap selebriti. Lalu, 

intensi pembelian kosmetik halal juga dipengaruhi oleh kualitas produk (quality), 

kepuasan, kepercayaan, loyalitas merek halal, dan citra merek halal (labeling) (Ali 

et al. 2018).  

Pada tahun 2018, bursa e-commerce di Indonesia mencapai Rp77.766,00 

triliun. Pada kategori perawatan khusus dan kosmetik, nilainya mencapai 

Rp7.443,00 triliun. Angka transaksi ini dikumpulkan dari delapan besar e-company 

Indonesia. Terdapat 86 persen pengguna internet di Indonesia yang berbelanja 

online melalui perangkat apapun, datanya dihimpun oleh Global Web Index yang 

dirangkum oleh We Are Social dan Hootsuite. 

Tabel 4  Penduduk perempuan beragama Islam DKI Jakarta 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2010 

 

Kelompok umur Jumlah 

15 – 19 378.568 

20 – 24 443.495 

25 – 29 484.361 

30 – 34 410.208 

35 – 39 341.542 

40 – 44 284.750 

45 – 49 231.570 

50 – 54 174.846 
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Tabel 4 memperlihatkan bahwa penduduk perempuan Indonesia yang 

menganut agama Islam berusia 15 hingga 54. Usia produktif di Indonesia menurut 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mulai dari 15 tahun hingga 64 tahun 

namun yang menggunakan internet hanya sampai usia 54 tahun. Maka dari itu 

peneliti mengambil populasi usia 15 hingga 54 tahun. Penduduk perempuan yang 

beragama Islam di DKI Jakarta dengan usia 15 hingga 54 tahun berjumlah sebanyak 

2.749.340.  

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, 

separuhnya merupakan wanita. Pada umumnya, mayoritas pengguna kosmetik 

adalah wanita. Kesempatan mengembangkan penjualan kosmetik halal melalui 

media online harus mulai serius dilakukan karena ini merupakan kesempatan yang 

besar untuk membantu meningkatkan ekonomi Indonesia. Melihat produk kosmetik 

kini menjadi kebutuhan bagi masyarakat Indonesia khususnya wanita memberikan 

kesempatan untuk menggiring konsumen membeli secara online.  

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, 

separuhnya merupakan wanita. Banyak nya muslimah di Indonesia harusnya 

mampu membuat Indonesia menjadi pelaku kosmetik halal terbesar di dunia.  

Menurut laporan ekonomi Islam dunia 2020, Indonesia belum mampu untuk berada 

dalam Top 10 pharma and cosmetics producers in global tetapi sudah menjadi pasar 

kosmetik kedua terbesar di dunia setelah India. Padahal, Indonesia memiliki potensi 

produksi maupun konsumsi produk halal didunia karena penduduk Indonesia terdiri 

dari mayoritas muslim. 

Seiring dengan berkembangnya era digital, pembelian secara online 

memberikan dampak positif. Namun masih perlu ditelaah kembali mengingat 

kosmetik impor yang beredar juga semakin meningkat dari seluruh dunia. 

Berdasarkan data impor kosmetik 2018, meningkat sebesar USD 850,15 juta 

dibandingkan tahun 2017 sebesar USD 631,66 juta (Kementerian Perindustrian 

Republik Indonesia 2019). 

Kesempatan mengembangkan penjualan kosmetik halal melalui media online 

harus mulai serius dilakukan karena ini merupakan kesempatan yang besar untuk 

membantu meningkatkan ekonomi Indonesia. Melihat produk kosmetik kini 

menjadi kebutuhan bagi masyarakat Indonesia khususnya wanita memberikan 

kesempatan untuk menggiring konsumen membeli secara online. Peningkatan 

terjadi pada industri kosmetik halal, meningkat sebesar 6,35 persen menjadi 7,36 

persen pada kuartal I/2018 (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 2019). 

Berdasarkan pemaparan diatas, menunjukkan bahwa Indonesia masih 

memiliki beberapa masalah. Banyaknya produk impor yang masih mendominasi 

pasar kosmetik nasional dan Indonesia belum mampu menjadi produsen kosmetik 
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halal dunia. Padahal, Indonesia memiliki potensi produksi maupun konsumsi 

produk halal didunia karena penduduk Indonesia terdiri dari mayoritas muslim.  

Pada era digital kini, dalam mendorong perkembangan industri kosmetik 

halal, produsen perlu melakukan strategi pemasaran digital. Selain itu, produsen juga 

perlu mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian kosmetik 

halal secara online oleh konsumen khususnya muslimah DKI Jakarta agar seorang 

produsen dapat menyusun strategi pemasarannya dengan lebih baik. Maka peneliti 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik muslimah DKI Jakarta terhadap produk kosmetik 

halal secara online? 

2. Apa saja yang memengaruhi keputusan pembelian kosmetik halal secara 

online oleh muslimah DKI Jakarta? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang sudah dijelaskan, 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan karakteristik muslimah DKI Jakarta terhadap pembelian 

kosmetik halal secara online. 

2. Menganalisis faktor-faktor pengambilan keputusan pembelian kosmetik 

halal secara online oleh muslimah di DKI Jakarta. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi masyarakat, hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan konsumen 

terutama muslimah dalam membeli kosmetik halal secara online. 

2. Bagi produsen kosmetik, agar lebih mengetahui peluang-peluang yang ada 

pada jual beli online dan membantu memahami pentingnya melakukan 

pemasaran secara digital di Indonesia dan dapat memanfaatkannya dengan 

baik. Sehingga dapat mendorong perkembangan kosmetik halal agar 

Indonesia tidak hanya menjadi konsumen kosmetik halal global tetapi juga 

produsen kosmetik halal dalam skala global. 

3. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan informasi terkait manfaat 

jual beli online dan penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk menyusun 

kebijakan terkait jual beli online. 

4. Bagi akademisi, hasil penelitian diharapkan bisa menjadi literatur bagi 

penelitian selanjutnya.  
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta. Pemilihan lokasi penelitian ini 

ditentukan secara purposive (sengaja) bahwa mayoritas muslimah di Indonesia 

berlokasi di DKI Jakarta. Responden penelitian ini ditujukan kepada wanita berusia 

15 hingga 54 tahun, berdomisili DKI Jakarta dan pernah atau tidak pernah membeli 

kosmetik halal secara online.  Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Maret 

sampai Oktober 2020. 

 

 

II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Muslimah 

 Menurut Lipka et al. (2017), Muslimah adalah kata serapan bahasa Arab 

yang pengertiannya merujuk pada perempuan muslim atau yang menganut agama 

Islam. Menurut terminologi (istilah), muslimah diartikan sebagai perempuan yang 

berserah diri kepada Allah dengan hanya menyembah dan meminta pertolongan 

kepada-Nya terhadap segala yang ada di bumi dan di langit. Wanita muslimah 

menurut Islam adalah wanita yang menganut agama Islam dan menjalankan segala 

kewajiban serta perintah Allah SWT yang terkandung dalam agama Islam. Dalam 

suatu pepatah disebutkan bahwa wanita muslimah adalah perhiasan dunia dan ia 

lebih mulia daripada bidadari di surga. Menjadi wanita muslimah yang baik 

hendaknya menjadi cita-cita setiap wanita karena wanita muslimah tentunya disukai 

Allah SWT dan juga orang-orang disekitarnya. 

 

 

2.2 Produk Halal 

Produk halal ialah produk yang diproduksi dengan bahan yang memenuhi 

persyaratan syariat Islam dan tidak mengandung bahan haram dalam bahan 

tambahan atau bahan utama. Produk halal mencakup makanan, obat-obatan, 

minuman, kosmetik dan produk lainnya yang dapat dikonsumsi oleh manusia 

sebagai konsumen (Ernawati 2015). Menurut UU RI Nomor 33 Tahun 2014 produk 

halal adalah produk yang dinyatakan sesuai dengan syariat Islam. Produk halal yang 

memenuhi syariat Islam menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu: 

1. Tidak mangandung babi dan bahan yang berasal dari babi. 

2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti: darah, kotoran, 

bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, dan lain sebagainya.  

3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata 

cara syariat Islam. 
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4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat 

pengelolaan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika 

pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih 

dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam.  

5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar. 

Berdasarkan UU RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH, bahan yang 

digunakan dalam Proses Produk Halal (PPH) terdiri atas bahan baku, bahan 

olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan-bahan tersebut berasal 

dari hewan, tumbuhan, mikroba, atau bahan yang dihasilkan melalui proses 

kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetika. Allah SWT 

memerintahkan umatnya untuk mengonsumsi yang halal dan meninggalkan 

yang haram, seperti yang terkandung dalam Al-Qur’an pada Surat Al-

Baqarah ayat 173, sebagai berikut: 

 َ  ِ
ٰ

ِ اّلل
ْنْ
َ
ِهلَّ ِبٖه ِلغ

ُ
 ا

ٓ
ْيِر َوَما ِ

ز ْ ِخنز
ْ
ْحَم ال

َ
َم َول

َّ
 َوالد

َ
ة

َ
َمْيت

ْ
ُم ال

ُ
ْيك

َ
َم َعل َما َحرَّ

َّ
َمِن  ِان

َ
 ۚ ف

 
َ
َم َعل

ْ
 ِاث

ٓ َ
َل

َ
 َعاٍد ف

َ
َل َ َباٍغ وَّ ْنْ

َ
رَّ غ

ُ
ط

ْ
ِحْيٌم اض ْوٌر رَّ

ُ
ف

َ
َ غ  اّللٰ

َّ
             ١٧٣ –ْيِه ۗ ِان

Artinya: “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.” 

 

 

2.3 Kosmetik Halal 

Pengertian kosmetik berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 

1175/MenKes/Per/VIII/2010 adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk 

digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan 

organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk 

membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, 

serta melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Kosmetik berasal dari 

kata bahasa Inggris "Cosmetics" yang artinya alat kecantikan bagi wanita. Menurut 

BPOM Departemen Kesehatan dalam LPPOM MUI Bali, kosmetik tidak dapat 

mengobati dan menyembuhkan penyakit, kosmetik dapat membersihkan, 

melindungi agar tetap dalam kondisi baik, menambah daya Tarik dan memperbaiki 

bau badan. Menurut Hussin et al. (2013) halal dalam kosmetik mencakup aspek 

manufaktur proses, penyimpanan, pengemasan, hingga pengiriman harus 

memenuhi persyaratan syariat Islam. Hal ini berarti bahan yang digunakan harus 

berbahan halal dan suci serta diproduksi pada fasilitas produksi yang terbebas dari 

bahan haram dan najis. Bahan yang diperbolehkan adalah yang berasal dari 
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tanaman, sepanjang dalam proses pembuatannya tidak mengunakan bahan aditif 

atau bahan penolong berupa berbahan haram. 

 

 

2.4 Akad dalam Jual Beli 

1. Pengertian Akad 

Akad ialah ikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Hubungan ijab adalah 

(pernyataan membuat ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan Islam yang mempengaruhi objek perikatan. 

Menurut istilah tersebut, akad adalah ikatan antara ijab dan qabul dengan cara 

yang diijinkan oleh syara yang menentukan adanya akibat hukum pada objek 

tersebut. Ijab ialah pernyataan pihak pertama atas isi aliansi yang diinginkan, 

sedangkan qabul ialah pernyataan pihak kedua yang menerimanya. Ijab dan 

qabul bertujuan guna menunjukkan adanya sukarela yang dibuat oleh kedua 

belah pihak (Dahlan 1996). Dari pemahaman ini, akad terjadi antara kedua 

pihak secara sukarela dan menimbulkan kewajiban satu sama lain. Unsur akad 

merupakan bentuk akad yang memuat akad sighat. Sighat akad yang dimaksud 

adalah bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun akad diungkapkan. 

Sighat akad dapat dilakukan dengan sebagai berikut (Dahlan 1996). 

a. Sighat akad secara lisan 

Ialah cara alami untuk mengekspresikan keinginan seseorang adalah dengan 

kata-kata. Oleh karena itu diasumsikan bahwa akad tersebut terjadi ketika 

ijab dan qabul para pihak terkait dinyatakan secara lisan. Bahasa apapun 

yang digunakan asal dipahami oleh pihak yang bersangkutan. 

b. Sighat akad dengan tulisan 

Ialah cara kedua setelah lisan untuk mengungkapkan sebuah keinginan. 

Oleh karena itu, jika kedua pihak yang akan membuat akad tidak berada di 

satu tempat yang sama, maka akad dapat dilakukan melalui seseorang atau 

perantara. 

c. Sighat akad dengan isyarat 

Ialah jika seseorang tidak dapat mengungkapkan ijab dan qabul dengan 

kata-kata karena bisu, akad dapat dilakukan melalui isyarat. Tetapi 

keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih meyakinkan 

daripada yang diungkapkan melalui gerakan tubuh. 

d. Sighat dengan perbuatan  

Cara lain selain cara lisan, tulisan, dan isyarat. Misalnya pembeli 

memberikan uang, kemudian penjual memberikan barang yang dibelinya. 

Cara ini disebut jual beli melalui saling meyerahkan harga dan barang (jual 

beli mu'atah). Yang penting dalam bentuk mu'atah ini adalah kemampuan 

meningkatkan akad agar tidak ada tipu muslihat, kecohan, semuanya harus 

jelas, dan lain-lain.  
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2. Rukun dan syarat akad rukun-rukun akad, ialah sebagai berikut: 

a.  Aqid (orang yang berakad) 

b.  Ma’qud alaih (benda-benda yang diakadkan) 

c.  Maudu’ al aqd (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad)  

d. Sighat al aqd ialah ijab dan qabul. 

3. Akad yang berbeda menurut para ulama, fikih akad dapat dibagi ke dalam 

berbagai aspek. Jika dilihat keabsahannya menurut syari'at akad dibedakan 

menjadi dua jenis (Mustafa 2003), yaitu:  

a. Akad sahih yang sesuai dengan syarat dan rukun. Jadi, semua konsekuensi 

hukum dari akad berlaku untuk kedua belah pihak.  

b. Akad yang tidak sahih, jika rukun atau persyaratannya kurang, sehingga 

hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan akad. 

 

 

2.5 Akad Jual Beli Online 

Bai’ As-Salam (In-front Payment Sale) 

Dalam pengertian yang paling sederhana, bai'as-salam berarti membeli 

barang yang dikirim kemudian hari, dan pembayarannya sudah diselesaikan diawal. 

Salam dalam fikih disebut juga salaf. Jika dilihat dari etimologis, keduanya 

memiliki arti yang sama yaitu mendahulukan pembayaran dan barang diakhir. Kata 

salam umumnya digunakan oleh orang Hijaz, sedangkan kata salaf umumnya 

digunakan oleh orang Irak (Ali 2002). Pada saat menggunakan akad salam perlu 

mengatakan karakteristik objek dalam jual beli salam yang bisa dijangkau pembeli, 

baik berupa barang yang diukur atau  ditimbang, sebutkan pula jenis dan semua 

karakteristik yang terkait dengan barang yang ditukarkan. Penjualan salam juga 

dapat diterapkan pada barang impor yang menunjukkan karakteristik, kuantitas dan 

kualitasnya. Pemberian uang muka dan pengiriman barang dapat didiskusikan 

bersama dan biasanya dilakukan dalam suatu kesepakatan (Ali 2002). 

Di dunia bisnis modern, cara jual beli salam disebut membeli dengan cara 

pesan (indent). Tujuan utama penjualan salam ialah guna membantu dan saling 

menguntungkan antara konsumen dan produsen (Mustafa 2003). 

a. Rukun dan syarat Bai’ as-Salam, berikut menurut jumhur ulama 

mengenai  rukun jual beli salam (Mustafa 2003). 

1. Muslam (pembeli) 

2. Muslam ilaih (penjual) 

3. Muslam fiihi (objek barang) 

4. Sighat (ijab dan qabul) 

b. Syarat orang yang berakad (Mustafa 2003). 

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan aqid (muslam dan 

muslam ilaih) harus berakal, yakni sudah mumayyiz, anak yang agak 

besar yang pembicaraan dan jawabannya dapat dipahami, serta berumur 
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minimal 17 tahun. Oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh 

tidak boleh menjual harta sekalipun itu miliknya. 

c. Syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga, diantaranya: 

Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak 

yang terlibat dalam transaksi (Muhammad 2009). 

1. Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati. 

2. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. 

d. Syarat yang terkait dengan barang, diantaranya: 

1. Barangnya menjadi hutang atau kewajiban kepada penjual. Jadi 

barang yang dipesan menjadi tanggung jawab penjual, tidak boleh 

diserahkan keberadaannya kepada pihak ketiga. 

2. Barang mempunyai ciri-ciri yang jelas, misalnya menyebutkan 

warna, ciri, jenis dan ukurannya. 

3. Barang yang dipesan harus tersedia di pasar sejak akad dilaksanakan 

sampai dengan saat barang diserahkan. 

4. Barang yang dipesan dalam akad salam haruslah barang dengan 

berbagai wawasan pasar yang jumlahnya dapat dinyatakan dengan 

menghitung atau mengukur.   

5. Pengiriman barang dilakukan pada hari lain (Ahmad 2010). 

e. Syarat tentang waktu dan penyerahan barang (Adiwarman 2001) 

Mengenai masa tenggang pengiriman barang, tanggal dan hari dapat 

ditentukan, namun tidak semua jenis barang dapat ditentukan dengan 

cara ini. 

f. Syarat tentang penyerahan barang 

1. Pihak yang bertransaksi menetapkan tempat untuk penyerahan 

barang yang dipesan, ketentuan ini ditentukan jika biaya pengiriman 

diperlukan untuk membawa barang yang dipesan atau tempat di 

mana transaksi dilakukan tidak sesuai. Contohnya, seperti di tengah 

gurun pasir. 

2. Jika kedua belah pihak tidak menentukan tempat, penjualan salam 

akan tetap berlaku dan tempat bisa ditentukan kemudian hari. Karena 

tidak ada hadits yang menjelaskannya (Ali 2002).  

 

 

2.6 Keputusan Pembelian 

Menurut Setiadi (2003) Pengambilan keputusan konsumen (consumer 

decision making) adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan 

pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif, dan memilih 

salah satu diantaranya. Hasil dari proses pengintegrasian ini adalah suatu pilihan 

(choice), yang disajikan secara kognitif sebagai keinginan berperilaku. 

Menurut Kotler dan Keller 2009) keputusan pembelian ialah aktivitas 

konsumen dalam mau membeli atau tidak membeli suatu produk dan jasa. Terdapat 
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lima tingkatan sebelum seorang konsumen memutuskan untuk membeli suatu 

produk dan jasa, berikut diantaranya:  

1. Pengenalan kebutuhan, konsumen mulai menyadari masalah atau kebutuhan 

yang dapat dipicu oleh faktor internal maupun eksternal. Proses pembelian 

diawali ketika seorang konsumen sadar akan adanya kebutuhan atau 

masalah yang disebabkan oleh rangsangan eksternal maupun internal. 

Rangsangan eksternal mengakibatkan terdapat pemikiran mengenai 

kemungkinan dalam melakukan pembelian seperti diskusi dengan seorang 

teman atau adanya suatu iklan. Selanjutnya, pada rangsangan internal, 

seorang konsumen memiliki kebutuhan normal yang dapat mendorong 

untuk melakukan pembelian seperti haus dan lapar yang naik menuju 

tingkat maksimum. 

2. Pencarian informasi, konsumen akan memperoleh informasi dari berbagai 

sumber, seperti pribadi, komersial, publik, dan pengalaman. Konsumen 

yang memiliki ketertarikan terhadap suatu produk dapat memperoleh 

informasi dari beberapa sumber, yaitu sumber pribadi (tetangga, teman, 

keluarga), sumber komersial (wiraniaga, website, iklan), sumber publik 

(pencarian internet, media sosial, media massa) serta sumber pengalaman 

(penggunaan produk). 

3. Evaluasi alternatif, konsumen akan menggunakan informasi yang dia 

dapatkan untuk menentukan pilihan merek. Dalam membantu memahami 

proses evaluasi, terdapat konsep dasar, yakni seorang konsumen akan 

berusaha untuk memuaskan kebutuhannya. Kemudian konsumen akan 

mencari suatu manfaat dari solusi produk. Selain itu, konsumen akan 

melihat setiap produk sebagai sekelompok atribut yang mampu memberikan 

suatu manfaat, dimana manfaat tersebut diperlukan seorang konsumen 

dalam memuaskan kebutuhan. 

4. Keputusan pembelian, konsumen akan menentukan peringkat merek dan 

membentuk niatpembelian terhadap merek yang paling disukai. Seorang 

konsumen biasanya akan membeli suatu merek yang paling mereka sukai. 

Namun, terdapat dua faktor yang dapat menyebabkan seseorang akan 

bertindak untuk melakukan pembelian atau hanya sekedar niat pembelian. 

Faktor tersebut adalah faktor situasional yang tidak konsumen harapkan dan 

sikap orang lain. Faktor-faktor seperti manfaat produk yang konsumen 

harapkan, harga, dan pendapatan dapat menimbulkan niat pembelian 

seorang konsumen. Namun, sebuah kejadian yang tidak dapat diduga dapat 

membuat niat pembelian tersebut berubah. Niat pembelian tidak selalu 

menimbulkan pilihan pembelian yang aktual. 

5. Perilaku pasca pembelian, konsumen akan merasa puas dan atau tidak puas 

atas produk dan jasa yang telah dikonsumsi. Perilaku pasca pembelian 

adalah tahap dimana dua kemungkinan dapat dialami oleh seorang 

konsumen, yaitu ketidakpuasan dan kepuasan terhadap suatu pilihan yang 
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telah ditentukannya. Dekatnya kemampuan suatu produk dengan harapan 

seorang konsumen tentang produk tersebut akan menghasilkan kepuasan 

pada konsumen. Tingkah laku konsumen berikutnya dapat dipengaruhi oleh 

ketidakpuasan dan kepuasan seorang konsumen terhadap sebuah produk. 

 

2.6.1 Motif Belanja Online  

Menurut Jung- Eun Lee dan Kyu- Hye Lee (2009) dengan adanya pilihan 

media interaksi seperti browsing dan social yang dapat dibandingkan, 

menyebabkan motif belanja yang berbeda dalam setiap individu konsumen 

sehingga hal tersebut memengaruhi keputusan konsumen untuk memilih dan 

mengubah pilihan yang tepat dalam berbelanja. Kesenangan, kepuasan individu dan 

pemahaman yang lebih baik dapat meramalkan perilaku keputusan pembelian 

konsumen.  

  

2.6.2 Pengetahuan Teknologi Internet 

Bertransaksi melalui website sangat dipengaruhi oleh pengetahuan teknologi 

internet. Menurut Oliver dan Shapiro (1993) hal ini berbanding lurus dengan jumlah 

pengetahuan teknologi internet yang dimiliki konsumen dan tingkat kepercayaan 

yang dimiliki konsumen untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam hal ini 

ranah teknologi internet berkaitan positif dengan hasil penggunaan internet, seperti 

belanja online. Kepercayaan pelanggan akan meningkat dan cepat menggunakan 

aplikasi internet jika memiliki pengetahuan tentang teknologi internet yang baik 

(Hsu et al. 2004). 

 

2.6.3 Kepercayaan Konsumen     

Bagi konsumen online, bertransaksi secara online akan lebih beresiko karena 

mempertimbangkan unsur ketidakpastian, jika dibandingkan dengan transaksi 

tradisional (offline) yang lebih aman (Rendra 2011). Pada e-commerce, saat 

konsumen bertransaksi sangat jarang bertemu dengan salesman, maka dari itu 

kepercayaan sangat penting dalam website e-retailer. Konsumen memiliki sedikit 

kesempatan untuk mengetahui kualitas produk dan menguji produk yang diinginkan 

melalui website. Ketika konsumen membeli di situs web yang tidak dikenal, mereka 

tidak tahu apakah kualitas barang dan jasa yang ditawarkan masuk akal dan dapat 

diandalkan atau tidak. 

Kepercayaan konsumen dalam proses pembelian merupakan hal yang penting, 

karena dapat mempengaruhi tingkat persepsi dan penilaian risiko yang dilakukan 

konsumen. Menurut Kathryn dan Mary (2002) kepercayaan antara konsumen dan 
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penjual sangat memengaruhi anggapan resiko yang berhubungan dengan e-

commerce. 

Tingkat kepercayaan yang dibangun oleh perusahaan dapat menyeimbangkan 

tingkat resiko e-commerce. Sehingga, persepsi resiko dapat diturunkan oleh 

kepercayaan. Menurut Schurr dan Ozanne (1985) mengacu pada kepercayaan, janji 

yang dibuat oleh perusahaan, dan upaya untuk memenuhi janji tersebut dalam 

berhubungan dengan pelanggan. Kehilangan secara finansial, kompleksitas, 

asimetri dan ketidakpastian akan informasi merupakan beberapa resiko spesifik 

yang mungkin terjadi (Kimmery dan Cord 2002). Sehingga, tingkat risiko yang 

dirasakan dalam suatu perubahan dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan. 

 

2.6.4 Kualitas Website 

Kualitas website saat berbelanja online merupakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi keputusan konsumen. Untuk mengidentifikasi dan lebih 

memahami potensi alat belanja online, maka perlu dilakukan identifikasi dan 

klasifikasi. Selain untuk memasarkan produk dan layanan jasa, kualitas website 

juga dimanfaatkan untuk memberikan informasi menarik lainnya bagi pelanggan, 

seperti berita terbaru, produk terbaru, dan lainnya. Sebuah website diharapkan dapat 

memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen dan dapat dijadikan sebagai 

faktor persuasif (faktor mekanistis komunikasi manusia dan faktor psikologis) dan 

bukan sekedar brosur atau katalog online tentang produk yang ingin ditawarkan 

(Wingfield 2002).  

Pada e-commerce, bentuk website atau tampilan website sangat penting 

sebagai komunikasi dengan pelanggan. Tampilan website secara profesional 

menunjukkan bahwa perusahaan e-commerce berkompeten dan menjalankan 

operasional dengan baik (Wingfield 2002). Rasa nyaman dan lebih percaya saat 

melakukan pembelian online dipengaruhi oleh tampilan website, semakin 

profesional tampilan website tersebut semakin meningkat juga rasa nyaman dan 

kepercayaan konsumen (Chen dan Dhillon 2003). 

 

2.6.5 Kualitas produk    

Meskipun tidak ada definisi mengenai kualitas yang diterima secara 

keseluruhan, terdapat banyak kesamaan dalam definisi yang ada, terutama elemen-

elemen berikut (Tjiptono 2005), yaitu: 

1. Kualitas meliputi memenuhi upaya atau melampaui harapan pelanggan.  

2. Kualitas meliputi produk, layanan jasa, manusia, proses dan lingkungan. 

3. Kualitas merupakan suatu kondisi yang terus berubah (misalnya apa yang 

dianggap kualitas saat ini dapat dianggap kualitas yang kurang dimasa yang 

akan datang). 
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2.6.6 Harga 

 Harga dinyatakan dalam rupiah, yang didefinisikan sebagai jumlah yang 

dibayarkan oleh pembeli. Menurut Karlsson (2005) konsumen mau membali secara 

online agar mendapatkan penghematan harga. Didukung dengan fakta bahwa 

internet dapat mengurangi biaya pencarian yaitu waktu dan usaha sebelum membeli 

sebuah produk. Penelitian Alfred (2013) antara harga dan pembelian menunjukkan 

bahwa harga berpengaruh signifikan dan positif terhadap intensi membeli. 

Penelitian Hussin et al. (2013) tentang kosmetik halal menunjukkan bahwa harga 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap intensi konsumen dalam membeli 

kosmetik halal.   

 

2.6.7 Efisiensi  

Menurut Devaraj et al. (2003) menjelaskan bahwa keputusan pembelian secara 

online dipengaruhi oleh, yaitu:  

1. Efisiensi dalam pencarian: mulai dari proses pembelian dengan waktu yang 

cepat, lalu mudah dalam penggunaan. Seberapa mudah mencari informasi 

tergantung pada tampilan situs web atau tata letak situs web. Jika desainnya 

cukup jelas, maka waktu pencarian bisa dipersingkat. Upaya pencarian lebih 

mudah, sehingga efisiensi meningkat. 

2. Value: harga produk yang kompetitif dan kualitas produk yang baik. 

3. Interaksi: informasi, load time, keamanan dan navigasi. Informasi di situs 

web ditautkan dengan berbagai komponen. Bagaimana dan di mana 

komponen ditempatkan memengaruhi navigasi pengguna dan interaksi 

antara pengguna dan situs web, pengukuran konten dan komponen grafis 

memengaruhi waktu loading. 

 

2.6.8 Media Sosial 

 

Menurut pakar pemasaran Kertajaya (2013), jika pengusaha tidak 

mengiklankan produknya melalui internet, mereka merugi karena komunikasi pada 

pemasaran internet sangat efektif. Dengan menerapkan strategi pemasaran 

interaktif di media sosial, konsumen dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemasaran 

yang proaktif dan interaktif, tidak hanya menjadi konsumen pasif yang hanya dapat 

menerima iklan. Biaya rendah, kepercayaan, kualitas barang, kenyamanan fasilitas 

dan kemudahan bertransaksi menjadi beberapa faktor yang menyebabkan 

konsumen menjadi proaktif dan interaktif saat melakukan jual beli secara online. 
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Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terkait kosmetik dan pembelian online yang 

pernah dilakuan sebelumnya. Penelitian Khansa (2019) berjudul “Faktor-Faktor 

yang Memengaruhi Keputusan Pembelian Generasi Z Muslim Terhadap Produk 

Kosmetik Berlabel Halal MUI (Studi kasus Kota Bogor)” menggunakan analisis 

deskriptif dan analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat tiga variabel yang signifikan, yaitu variabel pengetahuan halal, halal 

awareness, dan media sosial. 

Penelitian Maya et al. (2018) berjudul “Pengaruh Halal Knowledge, Islamic 

Religiosity, dan Attitude terhadap Behavior Konsumen Muslim Generasi Y 

Pengguna Kosmetik Halal di Surabaya” menggunakan analisis regresi berganda 

atau Multiple Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel attitude signifikan pada behavior konsumen muslim generasi Y pengguna 

kosmetik halal di Surabaya. 

Penelitian Rosida (2018) berjudul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Intensi 

Pembelian Kosmetik Halal (Survei Pada Muslimah Di Jawa Barat)” menggunakan 

analisis regresi liniear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga  

variabel yang signifikan yaitu, brand, price, dan labeling (logo halal). 

Penelitian Carolina et al. (2015) berjudul “Analisa Pengaruh Kepercayaan, 

Kemudahan, Kualitas Informasi, Dan Tampilan Produk Terhadap Keputusan 

Pembelian Melalui Pemasaran di Media Sosial (Studi Pada Pengguna Media Sosial 

Di Shapeharve)” menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linear 

berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat variabel yang 

signifikan yaitu, kepercayaan, kemudahan, kualitas informasi, dan tampilan produk. 

Penelitian Suhartini (2011) berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Memengaruhi Motif Belanja Secara Online di Komunitas Kaskus Semarang” 

menggunakan analisis liniear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

tiga variabel yang signifikan yaitu, pengetahuan teknologi, kepercayaan konsumen, 

dan kualitas website. 

Penelitian Septiani et al. (2018) berjudul “Faktor- Faktor yang Memengaruhi 

Perilaku Konsumen Produk Kosmetik Halal di Kota Bogor” menggunakan analisis 

deskriptif dan Structural Equation Modelling (SEM). Penelitian  ini mendapatkan 

hasil bahwa dua variabel berpengaruh signifikan yaitu, psikologis dan kebutuhan 

menggunakan produk halal. 

Pada penelitian terdahulu umumnya hanya memfokuskan keputusan 

pembelian terhadap sertifikasi halal MUI. Pada penelitian ini, lebih fokus kepada 

keputusan pembelian kosmetik halal secara online karena melihat kini sudah era 

digital dan maraknya jual beli online di Indonesia. Sehingga pada penelitain ini 

akan mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keputusan pembelian 

kosmetik halal secara online khususnya pada muslimah DKI Jakarta. 
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Kerangka Pemikiran  

Penelitian ini didasari oleh Indonesia merupakan negara dengan penduduk 

muslim terbanyak di dunia, separuhnya merupakan wanita. Banyak nya muslimah 

di Indonesia harusnya mampu membuat Indonesia menjadi pelaku kosmetik halal 

terbesar di dunia.  Menurut laporan ekonomi Islam dunia 2020, Indonesia belum 

mampu untuk berada dalam Top 10 pharma and cosmetics producers in global 

tetapi sudah menjadi pasar kosmetik kedua terbesar di dunia setelah India. Hal 

tersebut membuktikan bahwa Indonesia belum fokus terhadap perkembangan 

kosmetik halal di dalam negeri. Padahal, Indonesia memiliki potensi produksi 

maupun konsumsi produk halal didunia karena penduduk Indonesia terdiri dari 

mayoritas muslim. 

Seiring dengan berkembangnya era digital, pembelian secara online 

memberikan dampak positif. Namun peningkatan ini masih perlu ditelaah 

mengingat kosmetik impor yang beredar juga semakin meningkat dari seluruh 

dunia. Berdasarkan data impor kosmetik 2018, meningkat sebesar USD 850,15 juta 

dibandingkan tahun 2017 sebesar USD 631,66 juta (Kementerian Perindustrian 

Republik Indonesia 2019). 

Kesempatan mengembangkan penjualan kosmetik halal melalui media online 

harus mulai serius dilakukan karena ini merupakan kesempatan yang besar untuk 

membantu meningkatkan ekonomi Indonesia. Melihat produk kosmetik kini 

menjadi kebutuhan bagi masyarakat Indonesia khususnya wanita memberikan 

kesempatan untuk menggiring konsumen membeli secara online.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik muslimah DKI 

Jakarta dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian 

kosmetik halal secara online oleh muslimah DKI Jakarta. Pada penelitian ini akan 

melihat bagaimana pengaruh dari faktor kualitas produk, pengetahuan teknologi 

internet, efisiensi, kepercayaan konsumen, kualitas website, media sosial sebagi faktor 

independen terhadap keputusan pembelian konsumen muslimah DKI Jakarta terhadap 

kosmetik halal secara online. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan analisis 

deskriptif dan analisis regresi logistik. Kerangka pemikiran penelitian terdapat pada 

Gambar 3.  
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Mayoritas konsumen produk kosmetik halal yaitu 

muslimah 

 

 

Namun Indonesia belum termasuk Top 10 pharma 

and cosmetics in global 

 

Karakteristik konsumen: 

1. Usia 

2. Daerah domisili  

3. Profesi 

4. Pendapatan per bulan 

5. Pengeluaran pembelian 
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Hipotesis Pemikiran 

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, maka hipotesis pemikiran 

dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Pengetahuan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian secara online. 

2. Kepercayaan website berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian secara online. 

3. Kualitas website berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian secara online. 

4. Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian kosmetik halal secara online. 

5. Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian secara online. 

6. Efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian secara online. 

7. Media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian secara online. 

 

 

III METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta. Pemilihan wilayah penelitian 

ditentukan secara purposive (sengaja) dengan pertimbangan mayoritas muslimah di 

Indonesia berlokasi di DKI Jakarta dan DKI Jakarta merupakan pembeli produk 

online terbanyak selama tahun 2015-2017. Pengumpulan data berlangsung dari 

Maret hingga Oktober 2020. 

 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data hasil pengisian kuesioner dan wawancara langsung kepada responden 

diolah dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi logistik. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik 

penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan 

penelitian (Mufraini 2013). Pertimbangan bagi responden yaitu penduduk 

Indonesia yang berusia 15 hingga 54 tahun berjenis kelamin perempuan. Usia 

produktif di Indonesia menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mulai 

dari 15 tahun hingga 64 tahun namun yang menggunakan internet hanya sampai 

usia 54 tahun. Maka dari itu peneliti mengambil populasi usia 15 hingga 54 tahun. 
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Pernah atau tidak pernah membeli produk kosmetik halal secara online. Memiliki 

akun media sosial seperti Instagram, Facebook. dan Youtube. Jumlah responden 

yang dijadikan sampel yaitu sebanyak 100 responden.  

 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui pengisian kuesioner 

kepada responden secara online. Pengambilan sampel menggunakan penarikan 

contoh dengan metode Non probability sampling yaitu purposive sampling. 

(Heridiansyah 2012) menyatakan purposive sampling merupakan penarikan sampel 

yang dilakukan dengan cara mengambil subyek tidak berdasarkan atas strata, 

random maupun daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu. Jumlah 

sampel pada penelitian ini ditentukan menggunakan metode Slovin:  

n=
𝑁

1+𝑁.𝑒²
 

Keterangan  

N : Jumlah sampel  

N : Jumlah populasi  

e  : Nilai kritis yang digunakan (10 persen) 

 Jumlah populasi penduduk DKI Jakarta menurut kelompok umur dan agama 

yang dianut dengan jenis kelamin perempuan. Penduduk perempuan yang 

beragama Islam di DKI Jakarta adalah sebanyak 2.749.340. Sehingga jumlah 

sampel adalah: 

n = 
2 749 340

(1+2 749 340(0,12))
 = 99.99 ≈ 100 

 

 Kemudian berdasarkan banyaknya populasi muslimah DKI Jakarta yaitu 2 

749 340 maka jumlah sampel yang di ambil sebesar 100 responden di antaranya 50 

orang responden pernah membeli kosmetik halal secara online dan 50 orang 

responden tidak pernah membeli kosmetik halal secara online. Sebelum 

pengambilan sampel, peneliti harus memastikan bahwa responden yang akan 

dijadikan sampel dalam penelitian telah memenuhi karakteristik yang telah 

diajukan yaitu muslimah DKI Jakarta yang usianya diantara 15 hingga 54 tahun.  

 

 

3.4 Metode Analisis dan Pengolahan Data 

Metode analisis dalam penelitian ini ialah metode analisis deskriptif dan 

analisis regresi logistik. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan 

karakteristik responden. Analisis regresi logistik digunakan untuk menganalisis 

keputusan pembelian kosmetik halal secara online oleh muslimah DKI Jakarta. Alat 

analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu, perangkat lunak Microsoft Excel 

2016 dan Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 24.  



 

22 

Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif untuk mengidentifikasi karakteristik responden dari 

daerah domisili, usia, status pekerjaan, pemasukan perbulan, pengeluaran untuk 

pembelian kosmetik perbulan, merek produk kosmetik, produk kosmetik halal, dan 

toko kosmetik online. Data yang diperoleh pada penelitian ini ditabulasi dan 

dipersentasekan berdasarkan jumlah responden.  

 

Skala Pengukuran 

Menurut Darmawan (2013) pengukuran variabel yang sudah tercantum pada 

kuesioner dan telah diberi skor menggunakan skala Likert. Skala Likert merupakan 

skala pengukuran yang digunakan agar mengukur pendapat, sikap, dan persepsi 

seseorang mengenai fenomena sosial tertentu. Informasi yang ada dari skala Likert 

adalah skala pengukuran ordinal, maka peneliti hanya dapat membagi responden ke 

dalam ranking atas dasar persepsinya. Menurut Riduwan dan Akdon (2008) bobot 

nilai yang diberikan bernilai 1 hingga 5, yaitu sangat tidak setuju (1), tidak setuju 

(2), kurang setuju (3), setuju (4), dan sangat setuju (5). Skala Likert digunakan pada 

penelitian ini guna menganalisis keputusan pembelian kosmetik halal secara online 

oleh muslimah DKI Jakarta. 

 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Menurut Priyatno (2014) bahwa uji validitas ialah uji instrumen data yang 

digunakan agar mengetahui berapa tepat suatu item dalam mengukur apa yang ingin 

diukur. Suatu item dinyatakan valid jika terdapat korelasi signifikan dengan skor 

totalnya, hal tersebut menjelaskan bahwa terdapat dukungan item dalam 

mengungkap sesuatu yang ingin diungkap. Metode korelasi Pearson dilakukan 

dengan menguji korelasi skor item dengan skor total item, dimana metode tersebut 

merupakan metode yang digunakan pada uji validitas. Terdapat teknik yang 

digunakan pada uji validitas ialah teknik korelasi product moment Pearson. Pada 

statistik angka korelasi bagian total yang diperoleh harus dibandingkan dengan 

angka tabel r product moment Pearson. Kuesioner akan dinyatakan valid jika nilai 

r hitung > r tabel. 

Tabel 5  Uji validitas 

Variabel Pertanyaan Pearson Correlation Sig (2-tailed) N  

Pengetahuan 

Teknologi 

Internet  

Pertanyaan 1 .486** .000 100 

Pertanyaan 2 .390** .000 100 

Pertanyaan 3 .545** .000 100 

 Pertanyaan 4 .143 .156 100 

 Pertanyaan 5 .745** .000 100 

 Pertanyaan 6 .731** .000 100 
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 Pertanyaan 7 .694** .000 100 

 Pertanyaan 8  .750** .000 100 

Kepercayaan 

Konsumen  

Pertanyaan 1 .812** .000 100 

Pertanyaan 2 .877** .000 100 

 Pertanyaan 3 .887** .000 100 

 Pertanyaan 4 .780** .000 100 

Kualitas 

Website 

Pertanyaan 1 .835** .000 100 

Pertanyaan 2 .857** .000 100 

 Pertanyaan 3 .812** .000 100 

 Pertanyaan 4 .797** .000 100 

 Pertanyaan 5 .772** .000 100 

Kualitas 

Produk 

Pertanyaan 1 .782** .000 100 

Pertanyaan 2 .818** .000 100 

 Pertanyaan 3 .851** .000 100 

 Pertanyaan 4 .811** .000 100 

Harga  Pertanyaan 1 .733** .000 100 

 Pertanyaan 2 .798** .000 100 

 Pertanyaan 3 .619** .000 100 

 Pertanyaan 4 .606** .000 100 

 Pertanyaan 5 .617** .000 100 

Efisiensi  Pertanyaan 1 .853** .000 100 

 Pertanyaan 2 .860** .000 100 

 Pertanyaan 3 .837** .000 100 

Media Sosial Pertanyaan 1 .644** .000 100 

 Pertanyaan 2 .402** .000 100 

 Pertanyaan 3 .352** .000 100 

 Pertanyaan 4 .743** .000 100 

 Pertanyaan 5 .784** .000 100 

 Pertanyaan 6 .737** .000 100 

 Pertanyaan 7 .549** .000 100 

 Pertanyaan 8 .784** .000 100 

 Pertanyaan 9 .711** .000 100 

Sumber: Data primer 2020, diolah 

 

Analisis Deskriptif 

Riduwan dan Sunarto (2011) menjelaskan bahwa analisis deskriptif 

digunakan guna menjelaskan atau menggambarkan identitas umum dan juga 

karakteristik responden. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk 

data kualitatif yang diperoleh dengan pengisian kuesioner kepada responden. 

Analisis deskriptif yang digunakan adalah modus. Santoso (2018) menjelaskan 
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bahwa modus pada prinsipnya ialah menghitung jumlah data yang paling sering 

muncul. Penghitungan modus meliputi data tidak berkelompok dan berkelompok. 

Perhitungan modus untuk data tidak berkelompok dengan cara mengurutkan data 

kemudian mencari data dengan frekuensi muncul terbanyak. Sedangkan untuk data 

berkelompok maka data dibuat menjadi beberapa kelas, kelas yang mengandung 

frekuensi terbanyak kemudian disebut dengan kelas modus.  

Analisis deskriptif akan mengidentifikasi karakteristik responden yang 

disajikan dalam bentuk tabulasi data. Data disatukan berdasarkan jawaban yang 

sama dalam suatu tabel, kemudian dipersentasekan berdasarkan jumlah responden. 

Faktor dominan dari masing-masing peubah yang diteliti dapat dilihat pada 

persentase terbesar. 

 

Analisis Regresi Logistik 

Model logit digunakan untuk mengetahui keputusan pembelian kosmetik 

halal secara online oleh muslimah DKI Jakarta. Analisis regresi logistik dapat 

mengkaji hubungan antara pengaruh peubah-peubah penjelas (X) terhadap peubah 

respon (Y) melalui persamaan matematis tertentu (Firdaus et al. 2011). Kategori 

dasar dalam model logit adalah 0 dan 1. Angka 0 mengintepretasikan muslimah 

yang tidak membeli kosmetik halal secara online dan angka 1 mengintepretasikan 

muslimah yang membeli kosmetik halal secara online. Pada analisis regresi logistik 

ini memerlukan evaluasi untuk mengetahui seberapa tepat hasil regresi logistik 

yang diteliti. Evaluasi hasil regresi logistik meliputi (Ghozali 2016). 

1. Classification table menghitung nilai estimasi yang benar (correct) dan 

salah (incorrect). Tabel klasifikasi menjelaskan hasil pendugaan parameter 

logit yang mengklasifikasikan observasi pada penelitian ini menganalisis 

keputusan pembelian kosmetik halal secara online dan yang tidak membeli 

kosmetik halal secara online.  

2. Nilai Cox dan Snell’s R Square dan Nagelkerke R-Square pada model 

summary bisa digunakan untuk menilai model fit. Nilai Nagelkerke R 

Square memiliki kesamaan interpretasi dengan koefisien determinasi pada 

regresi linear, yaitu keragaman variabel dependen yang bisa dijelaskan 

oleh model yang telah dibuat,  

3. Hosmer and Lemeshow test adalah menguji hipotesis nol menunjukkan 

bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model. Jika ada nilai Hosmer 

and Lemeshow test signifikan atau nilainya lebih kecil dari 0,05 maka 

hipotesis nol ditolak dan model dikatakan tidak fit. Sebaliknya jika tidak 

signifikan maka hipotesis nol tidak dapat ditolak atau model dikatakan fit. 

 4. Estimasi parameter dan interpretasinya untuk menunjukkan faktor yang 

memengaruhi variabel dependen (Y). Odds ratio merupakan rasio antara 

probabilitas untuk terjadinya kejadian 1 (keputusan membeli kosmetik 

halal secara online) terhadap probabilitas untuk terjadinya kejadian 0 
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(keputusan tidak membeli kosmetik halal secara online). Model regresi 

logistik yang digunakan dalam penelitian ini disusun dalam persamaan 

sebagai berikut: 

 

Yi= 𝑌ₙ(
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑇𝐼𝑖 + 𝛽2𝐾𝐾𝑖 + 𝛽3𝐾𝑊𝑖 + 𝛽4𝐾𝑃𝑖 + 𝛽5𝐻𝑃𝑖 +

                                           𝛽₆𝐸𝑖 + 𝛽₇𝑀𝑆𝑖 + 𝜀𝑖 

 

Keterangan  

Y  : Keputusan pembelian konsumen muslim terhadap kosmetik halal 

   secara online 

Pi : Pernah belanja kosmetik halal secara online (nilai = 1) 

1-Pi : Tidak pernah belanja kosmetik halal secara online (nilai = 0) 

PTI : Pengetahuan teknologi internet (skala Likert) 

KK : Kepercayaan konsumen (skala Likert) 

KW : Kualitas website (skala Likert) 

KP : Kualitas produk (skala Likert) 

HP : Harga produk (skala Likert) 

E  : Efisiensi (skala Likert) 

MS : Media sosial (skala Likert) 

ε  : Galat atau error 

I  : Responden ke-i (i = 1,2,3,…,n) 

 

 

3.5 Batasan dan Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini menggunakan tujuh variabel, variabel terikat (Y) dan variabel 

bebas (X). Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian 

konsumen muslim terhadap kosmetik halal secara online (dummy=1) dan tidak 

membeli kosmetik halal secara online (dummy=0). Sedangkan variabel bebas (X) 

terdapat tujuh variabel bebas, sebagai berikut. 
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Tabel 6  Definisi operasional variabel 

Variabel Definisi 

Pengetahuan Teknologi 

Internet 

Pelatihan dan pembelajaran tentang teknologi 

internet bagi pengguna yang akan melakukan 

kegiatan dengan aplikasi internet seperti belanja 

online (Oliver dan Shapiro 1993). 

Kepercayaan Konsumen Kepercayaan antara konsumen dan penjual sangat 

memengaruhi anggapan resiko yang berhubungan 

dengan e-commerce (Kathryn dan Mary 2002). 

Kualitas Produk Kemampuan suatu produk untuk memberikan 

kinerja atau hasil yang sesuai bahkan melebihi dari 

apa yang diharapkan konsumen (Kotler dan Keller 

2009). 

Harga Konsumen mau membali secara online agar 

mendapatkan penghematan harga. Didukung 

dengan fakta bahwa internet dapat mengurangi 

biaya pencarian yaitu waktu dan usaha sebelum 

membeli sebuah produk (Karlsson 2005). 

Efisiensi Efisiensi dalam pencarian (waktu cepat, mudah 

penggunaannya, dan mudah usaha pencariannya) 

(Devaraj et al. 2003).  

Media Sosial Akan merugi jika pengusaha tidak mempromosikan 

produknya melalui internet karena komunikasi 

pemasaran pada internet sangatlah efektif. 

Melakukan strategi pemasaran yang interaktif di 

media sosial, dapat membuat konsumen ikut 

proaktif dan interaktif dalam kegiatan pemasaran, 

tidak hanya menjadi konsumen pasif yang hanya 

dapat menerima iklan (Kertajaya 2013). 

 

Tabel 7  Indikator variabel 

Variabel Indikator Kode Referensi  

Pengetahuan 

Teknologi  

-Mengerti menggunakan internet 

untuk media sosial 

PTI 1 “Pengaruh Faktor 

Keamanan, 

Pengetahuan 

Teknologi Internet, 

Kualitas Layanan 

dan Persepsi 

Internet 

(PTI) 

-Mengerti menggunakan internet 

untuk mencari informasi 

PTI 2 

 -Memahami bahwa internet 

memberikan dampak positif 

PTI 3 
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 -Meyakinkan bahwa benar 

internet memberikan dampak 

positif 

PTI 4 Resiko Terhadap 

Keputusan 

Pembelian Melalui 

Situs Jejaring 

Sosial” (Andriyani 

2014) 

 -Merasa sulit jika tidak ada 

internet 

PTI 5 

 -Merasa sangat terbantu dengan 

adanya internet 

PTI 6 

 -Menggunakan internet untuk 

belanja online 

PTI 7 

 -Memahami bahwa sangat 

membutuhkan internet 

PTI 8 

Kepercayaan 

Konsumen 

-Percaya dengan jaminan 

kepuasan di situs jejaring sosial 

KK 1 Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Memengaruhi 

Motif Belanja 

Secara Online di 

Komunitas Kaskus 

Semarang 

(Suhartini 2011) 

(KK) -Percaya bahwa penjual salalu 

mengutamakan keterusterangan 

KK 2 

 -Percaya bahwa penjual 

memenuhi janjinya (sesuai 

deskripsi di website) 

KK 3 

 -Percaya bahwa produk yang 

dipesan secara online akan sesuai 

harapan 

KK 4 

Kualitas 

Website 

-Informasi tata cara pembelian 

tercantum sangat detail 

KW 1 Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Memengaruhi 

Motif Belanja 

Secara Online di 

Komunitas Kaskus 

Semarang 

(Suhartini 2011) 

(KW) -Informasi yang tercantum 

mudah dipahami 

KW 2 

 -Informasi produk yang 

tercantum mudah di pahami dan 

detail 

KW 3 

 -Tampilan website sanagt 

menarik 

KW 4 

 -Mudah untuk mengadukan 

pengaduan 

KW 5 

Kualitas 

Produk (KP) 

-Produk kosmetik yang dibeli 

secara online selalu dalam 

kondisi baik 

KP 1 Pengaruh Atribut 

Produk Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Kosmetik 

(Amrillah dan 

Brawijaya 2016) 

 -Tidak pernah mendapatkan 

produk cacat 

KP 2 

 -Produk yang sampai selalu 

sesuai dengan foto dan deskripsi 

website 

KP 3 

 -Keaslian produk kosmetik halal 

dapat dijamin oleh pihak penjual 

KP 4 
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Harga (H) -Harga produk yang dijual secara 

online pasti lebih murah 

H 1 “Faktor-Faktor 

yang Memengaruhi 

Intensi Pembelian 

Kosmetik Halal 

(Survei Pada 

Muslimah Di Jawa 

Barat)” (Rosida 

2018) 

 -Harga produk lebih murah 

memicu pembeli untuk membeli 

secara online 

H 2 

 -Harga murah tidak 

memengaruhi belanja online 

H 3 

 -Harga promo dan diskon 

memicu pembeli untuk membeli 

online 

H 4 

 -Membeli saat harga promo saja H 5 

Efisiensi 

Waktu 

-Penghematan waktu saat belanja 

online 

E 1 “Keputusan 

Membeli Secara 

Online dan Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhinya” 

(Suhari 2008) 

( E ) -Dapat melakukan banyak 

kegiatan (multitasking) saat 

belanja online 

E 2 

 -Memahami bahwa belanja 

online lebih praktis dari belanja 

offline 

E 3 

Media 

Sosial (MS) 

-Mengakses online shop pada 

media sosial Instagram 

MS 1 “Faktor-Faktor 

yang Memengaruhi 

Keputusan 

Pembelian 

Generasi Z Muslim 

Terhadap Produk 

Kosmetik Berlebel 

Halal MUI (Studi 

kasus Kota Bogor)” 

(Khansa 2019) 

 -Mengakses online shop pada 

media sosial Facebook 

MS 2 

 -Mengakses online shop pada 

media sosial Youtube 

MS 3 

 -Mengetahui berbagai produk 

baru  melalui media sosial 

MS 4 

 -Mengakses online shop pada 

media sosial untuk memuaskan 

keingintahuan suatu produk 

terbaru 

MS 5 

 -Peran beauty vlogger/influencer 

sangat memengaruhi persepsi 

pembeli terhadap produk 

kosmetik 

MS 6 

 -Review kurang baik dari beauty 

vlogger/influencer memengaruhi 

pembelian produk kosmetik 

MS 7 

 -Meyakinkan kembali bahwa 

mengakses media sosial untuk 

mencari informasi produk 

kosmetik 

MS 8  
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 -Meyakinkan kembali bahwa 

sebelum membeli produk 

kosmetik harus mencari 

infromasi terlebih dahulu di 

media sosial  

MS 9  

 

 

IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Konsumen Muslimah DKI Jakarta 

Responden pada penelitian ini berjumlah 100 responden, dengan pembagian 

50 responden konsumen muslimah pernah membeli kosmetik halal secara online 

dan 50 responden konsumen muslimah tidak pernah membeli kosmetik halal secara 

online. Karakteristik responden dibagi menjadi beberapa karakteristik yaitu usia, 

daerah domisili, profesi, pemasukan per bulan, pengeluaran pembelian kosmetik 

per bulan, merek produk kosmetik, produk kosmetik, dan toko kosmetik online. 

Tabel 8  Karakteristik responden 

Karakteristik Responden Klasifikasi Persentase 

(%) 

Usia 15 – 19 9 

 20 – 24 65 

 25 – 29 12 

 30 – 34 3 

 35 – 39 2 

 40 – 44 6 

 45 – 49 3 

 50 – 54 0 

Daerah Domisili Jakarta Selatan 41 

 Jakarta Timur 29 

 Jakarta Pusat 11 

 Jakarta Barat 10 

 Jakarta Utara 9 

Profesi Pelajar 4 

 Mahasiswi 43 

 Karyawan 39 

 Ibu Rumah Tangga 10 

 Tidak Bekerja 4 

Pemasukan per bulan <Rp1.000.000,00 19 

 Rp1.000.000,00 – Rp5.000.000,00 64 

 >Rp5.000.000,00 17 
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Karakteristik Responden Klasifikasi Persentase 

(%) 

 

Pengeluaran pembelian 

kosmetik per bulan 

 

<Rp500.000,00 

 

81 

Rp500.000,00 – Rp1.000.000,00 19 

 >Rp1.000.000,00 0 

Sumber: Data Primer 2020, diolah 

 

Berdasarkan usia, karakteristik responden penelitian ini pada rentang usia 15 

hingga 54 tahun. Responden dengan jumlah terbanyak menggunakan kosmetik 

dengan persentase 65 persen berada pada rentang usia 20 tahun hingga 24 tahun. 

Selanjutnya, jumlah responden pada rentang usia 25 tahun hingga 29 tahun adalah 

12 persen. Selanjutnya, jumlah responden pada rentang usia 15 tahun hingga 19 

tahun adalah 9 persen. Selanjutnya, jumlah responden pada rentang usia 40 hingga 

44 tahun adalah 6 persen. Sisanya responden yang berusia 30 hingga 34 tahun 

adalah 3 persen, berusia 45 hingga 49 tahun adalah 3 persen, berusia 35 hingga 39 

tahun adalah 2 persen dan tidak ada responden yang berusia 50 hingga 54 tahun.  

Karakteristik dengan daerah domisili dikategorikan berdasarkan kota yang 

berada di DKI Jakarta. Mayoritas responden berdomisili di kota Jakarta Selatan 

sebanyak 41 orang atau 41 persen. Jumlah responden dengan domisili daerah 

Jakarta Timur sebanyak 29 orang atau 29 persen. Jumlah responden dengan 

domisili daerah Jakarta Pusat sebanyak 11 atau 11 persen. Jumlah responden 

dengan domisili daerah Jakarta Barat sebanyak 10 orang atau 10 persen. Jumlah 

responden dengan domisili daerah Jakarta Utara sebanyak 9 orang atau 9 persen. 

Karakteristik responden berdasarkan profesi dibagi menjadi lima Kategori 

Mayoritas responden yaitu sebesar 43 persen sebgai mahasiswi. Kategori 

berikutnya yaitu karyawan sebesar 39 persen. Kategori berikutnya adalah ibu rumah 

tangga sebesar 10 persen. Selanjutnya kategori pelajar sebesar 4 persen dan kategori 

tidak memiliki pekerjaan 4 persen.  

 

 

Distribusi Responden dalam Membeli Kosmetik Secara Online 

Usia 

Responden pada penelitian ini merupakan muslimah yang berusia 15 tahun 

hingga 49 tahun. Secara keseluruhan jumlah responden terbanyak adalah pada usia 

20 tahun hingga 24 tahun dengan total persentase sebesar 65 persen. Sedangkan, 

kategori usia dengan jumlah paling sedikit adalah pada usia 35 tahun hingga 39 

tahun dengan total persentase sebesar 2 persen. Berikut adalah Tabel 9 persentase 

responden berdasarkan usia. 
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Tabel 9  Distribusi responden berdasarkan usia 

  Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Membeli Kosmetik Halal Secara Online   

Kategori 15 – 19 3 6  
20 – 24 34 68 

 25 – 29 3 6 

 30 – 34 1 2 

 35 – 39 2 4 

 40 – 44 5 10 

 45 – 49 2 4 

 50 – 54 0 0 

 Total 50 100,0 

Tidak Membeli Kosmetik Halal Secara Online   

Kategori 15 – 19 6 12  
20 – 24 31 62 

 25 – 29 9 18 

 30 – 34 2 4 

 35 – 39 0 0 

 40 – 44 1 2 

 45 – 49 1 2 

 50 – 54 0 0 

 Total 50 100,0 

Sumber: Data Primer 2020, diolah 

Pada Tabel 9 menunjukkan usia sebagai salah satu karakteristik responden. 

Berdasarkan kategori responden yang membeli kosmetik halal secara online sebesar 

68 persen didominasi oleh responden pada usia 20 tahun – 24 tahun dan kategori 

responden yang tidak membeli kosmetik halal secara online sebesar 62 persen 

didominasi oleh responden pada usia 20 tahun – 24 tahun. Data ini menunjukkan 

bahwa membeli kosmetik halal secara online lebih diminati oleh muslimah berusia 

20 tahun – 24 tahun. 

 

Profesi 

Profesi responden pada penelitian ini dibagi kedalam lima kategori. Kategori 

tersebut dari SMA/SMK, mahasiswi, karyawan, tidak bekerja, dan ibu rumah 

tangga. Secara keseluruhan responden sebesar 43 persen berprofesi sebagai 

mahasiswi, 39 persen responden berprofesi sebagai karyawan, 10 persen berprofesi 

sebagai ibu rumah tangga, 4 persen responden berprofesi sebagai pelajar 

SMA/SMK, 4 persen responden tidak memiliki profesi. 

Tabel 10 dibawah ini menunjukkan karakteristik resonden berdasarkan 

profesi masing-masing responden. Berdasarkan kategori responden yang membeli 
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kosmetik halal secara online sebesar 2 persen berprofesi sebagai pelajar SMA/SMK, 

40 persen berprofesi sebagai mahasiswi, 40 persen berprofesi sebagai karyawan, 12 

persen berprofesi sebagai ibu rumah tangga, 6 persen tidak memiliki profesi. Data 

menunjukkan bahwa membeli kosmetik halal secara online lebih diminati oleh para 

mahasiswi dan karyawan karena bagi mereka membeli kosmetik halal secara online 

lebih cocok dengan keseharian mereka. Berikut persentase responden dengan 

karakteristik profesi. 

Tabel 10  Distribusi responden berdasarkan profesi 

  Jumlah  

(orang) 

Presentase  

(%) 

Membeli Kosmetik Halal Secara Online   

Kategori SMA/SMK 1 2  
Mahasiswi 20 40 

 Karyawan 20 40 

 Ibu Rumah Tangga 6 12 

 Tidak Bekerja 3 6 

 Total 50 100,0 

 

Tidak Membeli Kosmetik Halal Secara Online 

  

Kategori SMA/SMK 3 6  
Mahasiswi 23 46 

 Karyawan 19 38 

 Ibu Rumah Tangga 4 8 

 Tidak Bekerja 1 3 

 Total 50 100,0 

Sumber: Data Primer 2020, diolah 

 

Pemasukan per Bulan  

Pemasukan responden per bulan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu < 

Rp1.000.000,00 lalu Rp1.000.000,00 hingga Rp5.000.000,00 dan > 

Rp5.000.000,00. Secara keseluruhan responden sebesar 39 persen memiliki 

pemasukan per bulan sebesar <Rp1.000.000,00.  64 persen memiliki pemasukan 

per bulan sebesar Rp1.000.000,00 hingga Rp5.000.000,00. 17 persen memiliki 

pemasukan per bulan sebesar > Rp5.000.000,00. Berikut adalah Tabel 11 

persentase responden berdasarkan pemasukan per bulan. 
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Tabel 11  Distribusi responden berdasarkan pemasukan per bulan 

  Jumlah 

(orang) 

Persentase    

(%) 

 Membeli Kosmetik Halal Secara Online   

Kategori    
<Rp1.000.000,00 10 20 

 Rp1.000.000,00 – Rp5.000.000,00 31 62 

 >Rp5.000.000,00 9 18 

 Total 50 100,0 

Tidak Membeli Kosmetik Halal Secara Online   

Kategori <Rp1.000.000,00 9 18 

 Rp1.000.000,00 - Rp5.000.000,00 33 66 

 >Rp5.000.000,00 8 16 

 Total 50 100,0 

Sumber: Data Primer 2020, diolah 

 

Tabel 11 menunjukkan karakteristik responden berdasarkan pemasukan per 

bulan. Berdasarkan kategori responden yang membeli kosmetik halal secara online 

sebesar 62 persen memiliki pemasukan per bulan sebesar Rp1.000.000,00 hingga 

Rp5.000.000,00 dan responden yang tidak membeli kosmetik halal secara online 

sebesar 66 persen memiliki pemasukan Rp1.000.000,00 hingga Rp5.000.000,00. 

Hal ini menunjukkan bahwa baik responden yang membeli online maupun tidak 

membeli online kosmetik halal memiliki rata-rata pemasukan sebesar 

Rp1.000.000,00 hingga Rp5.000.000,00 per bulan.  

 

Pengeluaran Pembelian Kosmetik per Bulan 

Jumlah pengeluaran pembelian kosmetik responden per bulan dibagi menjadi 

tiga kategori, yaitu < Rp500.000,00, Rp500.000,00 hingga Rp1.000.000,00 dan > 

Rp1.000.000,00. Secara keseluruhan responden sebesar 82 persen memiliki 

pengeluaran pembelian kosmetik per bulan sebesar <Rp500.000,00, 19 persen 

memiliki pengeluaran pembelian kosmetik per bulan sebesar Rp500.000,00 hingga 

Rp1.000.000,00. 0 persen memiliki pengeluaran pembelian kosmetik per bulan 

sebesar >Rp1.000.000,00. 

Tabel 12 di bawah ini menunjukkan karakteristik responden berdasarkan 

pengeluaran pembelian kosmetik per bulan. Berdasarkan kategori responden yang 

membeli kosmetik halal secara online sebesar 82 persen memiliki pengeluaran 

pembelian kosmetik per bulan sebesar kurang dari Rp500.000,00 dan responden 

yang tidak membeli kosmetik halal secara online sebesar 80 persen memiliki 

pengeluaran pembelian kosmetik halal per bulan sebesar kurang dari Rp500.000,00. 

Data menunjukkan bahwa baik responden yang membeli online maupun tidak 

membeli online kosmetik halal memiliki rata-rata pengeluaran pembelian kosmetik 
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per bulan sebesar kurang dari Rp500.000,00 per bulan. Berikut tabel persentase 

responden berdasarkan jumlah pengeluaran pembelian kosmetik per bulan. 

Tabel 12  Distribusi berdasarkan pengeluaran pembelian kosmetik per bulan 

  Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Membeli Kosmetik Halal Secara Online   

Kategori <Rp500.000,00 41 82 

 Rp500.000,00 - Rp1.000.000,00 9 18 

 >Rp1.000.000,00 0 0 

 Total  50 100,0 

Tidak Membeli Kosmetik Halal Secara Online   

Kategori <Rp500.000,00 40 80 

 Rp500.000,00 - Rp1.000.000,00 10 20 

 >Rp1.000.000,00 0 0 

 Total  50 100,0 

Sumber: Data Primer 2020, diolah 

 

 

Merek Produk Kosmetik 

Produk kosmetik yang digunakan responden pada penelitian ini terdiri dari 

berbagai macam merek. Berikut Tabel 13 persentase merek produk kosmetik yang 

digunakan responden pada penelitian ini.  

Tabel 13  Distribusi responden berdasarkan merek kosmetik halal 

          Presentase 

(%) 

Merek Kosmetik Halal Secara Online  

Kategori  Wardah 23,6 

 Emina 16,8 

 Garnier 10,5 

 Makeover 8,0 

 Safi 5,6 

 L’Oreal 5,6 

 Silky Girl 5,0 

 Ponds 5,0 

 Lainnya  19,9 

 Total 100,0 

Tidak Membeli Kosmetik Halal Secara Online  

Kategori Wardah 32,3 

 Emina 18,5 

 Make over 10,8  
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  Persentase (%) 

 Garnier 6,9 

 Ponds 6,9 

 Safi 6,9 

 Lainnya 17,7 

 Total 100,0 

Sumber: Data Primer 2020, diolah 

Tabel 13 menjelaskan mengenai persentase terkait merek produk kosmetik 

yang digunakan oleh responden. Berdasarkan kategori merek produk kosmetik 

halal sebesar 23,6 persen responden membeli produk kosmetik merek Wardah 

secara online dan merek produk kosmetik yang tidak dibeli secara online sebesar 

32,3 persen responden menggunakan merek Wardah. Data menunjukkan bahwa 

baik responden yang membeli kosmetik halal secara online maupun tidak online 

memiliki rata-rata pembelian pada merek kosmetik Wardah. 

Produk Kosmetik Halal  

Produk kosmetik yang digunakan responden pada penelitian ini terdiri dari 

berbagai macam produk. Berikut Tabel 14 persentase produk kosmetik halal yang 

dibeli oleh responden pada penelitian ini. 

Tabel 14  Distribusi responden berdasarkan produk kosmetik halal 

 Persentase (%) 

Produk Kosmetik Halal Yang Dibeli Secara Online  

Kategori Lip Product 18,0 

 Facial Wash 13,2 

 Micellar Water 10,2 

 Powder 9,3 

 Moisturizer 8,8 

 BB Cream 7,8 

 Face Toner 7,4 

 Foundatiom 6,8 

 Blush 6,3 

 Face Serum 5,4 

 Lainnya 6,8 

 Total 100 

Produk Kosmetik Halal Yang Dibeli Tidak Secara Online  

Kategori Lip Product 20,6 

 Facial Wash 16,0 

 Powder 11,0 

 Micellar Water 10,0 

 Moisturizer 6,0  
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  Persentase (%) 

 Blush 8,0 

 Foundation 6,0 

 BB Cream 5,4 

 Face Toner 5,0 

 Face Serum 4,0 

 Lainnya 8,0 

 Total 100,0 

Sumber: Data Primer 2020, diolah 

 

Tabel 14 menjelaskan mengenai persentase terkait produk kosmetik halal 

yang dibeli oleh responden. Berdasarkan kategori produk kosmetik halal yang 

dibeli sebesar 20,6 persen responden membeli lip product (lipstick, lip tint, lip balm, 

lip cream) secara online dan produk kosmetik halal yang tidak dibeli secara online 

sebesar 18 persen responden membeli lip product (lipstick, lip tint, lip balm, lip 

cream). Data menunjukkan bahwa baik responden yang membeli kosmetik halal 

secara online maupun tidak online memiliki rata-rata pembelian pada produk 

kosmetik yaitu lip product (lipstick, lip tint, lip balm, lip cream). 

 

Toko Kosmetik Online 

Tabel 15  Distribusi responden berdasarkan toko kosmetik online 

Daftar Toko Kosmetik Online Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Shopee 21 42 

Tokopedia 6 12 

Dan+Dan 5 10 

Beauty Haul Indonesia 4 8 

Kay Collection 1 2 

Ponny Beaute 1 2 

Lainnya, Sociolla 9 18 

               Jafra 1 2 

               Wattsons 1 2 

               Century 1 2 

Total 50 100,0 

Sumber: Data Primer 2020, diolah 

 

Pada Tabel 15 menjelaskan mengenai persentase terkait toko kosmetik online 

yang digunakan responden untuk membeli kosmetik halal secara online. 

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa sebesar 42 persen responden yang 

pernah membeli kosmetik halal secara online melalui Shopee, 18 persen responden 

yang pernah membeli kosmetik halal secara online melalui Sociolla, dan 12 persen 
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responden yang pernah membeli kosmetik halal secara online melalui Tokopedia. 

Data menunjukkan bahwa toko kosmetik online yang mayoritas digunakan oleh 

responden adalah Shopee.  

 

 

Keputusan Pembelian Kosmetik Halal Secara Online Oleh Muslimah di DKI 

Jakarta  

Keputusan pembelian kosmetik halal secara online oleh muslimah DKI 

Jakarta meliputi beberapa variabel independen yaitu kepercayaan website, 

pengetahuan teknologi internet, kualitas website, harga produk, kualitas produk, 

efisiensi, media sosial. Variabel dependen terdiri dari dua kemungkinan, yaitu 

keputusan pembelian produk kosmetik halal secara online (Y=1) atau keputusan 

pembelian produk kosmetik halal tidak secara online (Y=0). Model ini 

menggunakan taraf nyata 5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.  

Metode yang digunakan adalah model regresi logistik, dimana tidak ada 

asumsi sebelum dilakukan pengolahan data. Data penelitian ini diolah 

menggunakan SPSS 24 dengan menguji nilai Case Processing Summary untuk 

mengetahui jumlah sampel, Nagelkerke R Square dan Hosmer and Lemmeshow 

untuk mengetahui persentase ketepatan data yang dapat dijelaskan oleh model. Uji 

ketepatan prediksi model pada responden muslimah yang membeli dan tidak 

membeli kosmetik halal secara online serta nilai signifikansi untuk mengetahui 

keputusan pembelian kosmetik halal secara online oleh muslimah DKI Jakarta. 

Interpretasi hasil signifikansi menggunakan odds ratio. Berikut adalah hasil analisis 

keputusan pembelian kosmetik halal secara online oleh muslimah DKI Jakarta. 

 

Hasil Uji Serentak 

Tabel 16  Dugaan parameter regresi logistik berdasarkan omnibus test of model 

 Chi-square Df Sig. 

Step  23.316 7 .002 

Block 23.316 7 .002 

Model  23.316 7 .002 

Sumber: Data primer 2020, diolah 

 

 Pada Tabel 16 menunjukkan bahwa hasil omnibus test of model, nilai 

signifikansi model lebih kecil dari taraf nyata α = 0,05 (0,002 < 0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan secara serentak 

berpengaruh nyata atau signifikan terhadap variabel dependen atau setidaknya 

minimal satu variabel independen dalam model yang memiliki pengaruh nyata 

terhadap keputusan konsumen muslimah terhadap pembelian kosmetik halal secara 

online.  

 



 

38 

Hasil Uji Parsial 

Tabel 17  Keputusan pembelian kosmetik halal secara online oleh muslimah di 

DKI Jakarta 

Variabel B Sig Exp(B) 

Pengetahuan Teknologi Internet 0.126 0.153 1.134 

Kepercayaan Konsumen -0.085 0.455 0.918 

Kualitas Website -0.124 0.406 0.884 

Kualitas Produk 0.221 0.172 1.247 

Harga 0.388 0.003* 1.474 

Efisiensi -0.071 0.674 0.931 

Media Sosial -0.021 0.713 0.979 

Sumber: Data Primer 2020, diolah 

Keterangan: *Signifikan pada taraf nyata 5% 

 

Variabel Harga 

Variabel harga memberikan pengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

kosmetik halal secara online oleh muslimah di DKI Jakarta. Artinya hubungan 

antara harga berbanding lurus dengan keputusan pembelian kosmetik halal secara 

online. Nilai P-value yang ditunjukkan oleh Sig sebesar 0,003, signifikan pada taraf 

nyata 5 persen dengan nilai odds ratio yang ditunjukkan oleh Exp (B) pada variabel 

harga bernilai 1474. Artinya muslimah DKI Jakarta dengan tingkat harga lebih 

tinggi satu tingkat maka memiliki peluang 1474 kali lebih besar untuk membeli 

kosmetik halal secara online. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Rosida 

(2018) yang menyebutkan bahwa ada hubungan yang signifikan dan positif antara 

price terhadap intensi pembelian kosmetik halal. 

 Bertepatannya waktu penelitian dengan pandemi Covid-19, memiliki 

pengaruh pada hasil penelitian. Pandemi Covid-19 memiliki pengaruh terhadap 

menurunnya perekonomian DKI Jakarta, data makro PDRB DKI Jakarta menurun 

dari awal pandemi hingga sekarang. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat 

sedang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga saat membeli produk kosmetik 

(kebutuhan sekunder) hanya mementingkan dari segi harga. Responden 

menggunakan harga sebagai indikator keuntungan yang diperoleh dari pembelian 

barang dan jasa, hal ini berkaitan erat dengan nilai yang diperoleh konsumen atas 

harga tersebut. 

 

Variabel Pengetahuan Teknologi Internet 

 Variabel pengetahuan teknologi internet tidak signifikan terhadap keputusan 

pembelian kosmetik halal secara online oleh muslimah di DKI Jakarta. Variabel 

penegetahuan teknologi internet ini berlawanan dengan penelitian terdahulu bahwa 

pengetahuan teknologi internet memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen. Pada penelitian ini, pengetahuan teknologi 
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internet memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap keputusan muslimah 

agar membeli kosmetik halal secara online, karena responden tidak 

mempermasalahkan pengetahuan teknologi internet dalam melakukan pembelian 

kosmetik halal, dan lebih mementingkan harga produknya.  

 

Variabel Kepercayaan Konsumen 

 Variabel kepercayaan website tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan 

konsumen muslimah untuk membeli kosmetik halal secara online di DKI Jakarta. 

Hal ini didukung dengan penelitian Ayuningtiyas dan Gunawan (2018) variabel 

kepercayaan (trust) tidak signifikan dan tidak memiliki pengaruh terhadap 

“Keputusan pembelian daring di aplikasi Bukalapak pada mahasiswa Politeknik 

Negeri Batam”. Kemudahan yang ditawarkan pada transaksi pembelian online 

menyebabkan konsumen tergiur untuk mencobanya, seperti penghematan waktu, 

biaya, serta katalog online yang memaparkan pilihan produk yang beragam dan 

lengkap.  

 

Variabel Kualitas Website 

 Variabel kualitas website tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan 

konsumen muslimah untuk membeli kosmetik halal secara online di DKI Jakarta. 

Hal ini didukung dengan penelitian Handari (2017) yang mengatakan bahwa 

variabel kualitas website tidak memiliki pengaruh terhadap pembelian impulsif 

produk fashion di toko online dengan faktor pemoderasi gender (gender 

perempuan). 

 

Variabel Kualitas Produk 

 Variabel kualitas produk tidak memberikan pengaruh terhadap keputusan 

pembelian kosmetik halal secara online oleh muslimah di DKI Jakarta. Hal ini 

didukung dengan penelitian Marsela (2020) yang mengatakan bahwa variabel 

kualitas produk tidak memiliki pengaruh terhadap Pengaruh kepercayaan 

konsumen dan kualitas produk terhadap minat beli mahasiswa manajemen Unitri 

secara online di Shopee. 

 

Variabel Efisiensi 

 Variabel efisiensi tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan konsumen 

muslimah untuk membeli kosmetik halal secara online di DKI Jakarta. Hal ini 

dikarenakan karena konsumen tidak mempermasalahkan efisiensi dalam pembelian 

produk kosmetik halal secara online dan lebih mementingkan harga produk 

kosmetik halal. 

 

Variabel Media Sosial 

 Variabel media sosial tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan 

konsumen muslimah untuk membeli kosmetik halal secara online di DKI Jakarta. 
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Hal ini didukung dengan penelitian Kartika et al. (2014) yang mengatakan bahwa 

variabel media sosial tidak memiliki pengaruh terhadap pengaruh minat beli 

konsumen online. Artinya, semakin baik/tinggi pengetahuan konsumen tentang 

media sosial internet, maka semakin rendah minat konsumen dalam membeli online. 

Jika konsumen sudah pandai mengenai media internet maka konsumen sudah 

mengetahui dampak positif negatif dari jual beli online. Kartika TG, Darmansyah, 

Anwar S. 2014. Pengaruh Kualitas Produk, Kepercayaan Konsumen, dan 

Pengetahuan tentang Media Sosial Internet Terhadap Minat Beli Konsumen Online. 

 

Hasil Uji Kecocokan Model 

Tabel 18  Dugaan parameter resgresi logistik berdasarkan Hosmer and Lomeshow 

test 

Step  Chi-square Df Sig. 

1 13.940 7 .052 

Sumber: Data Primer 2020, diolah 

Berdasarkan hasil uji kecocokan model, nilai signifikansinya ialah 0,052 

dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan Chi square dengan nilai 13.940. 

Apabila p-value lebih dari taraf nyata maka menerima H0, dengan nilai 0,052>0,05 

sehingga terima H0. Nilai Chi-square lebih besar dari taraf nyata dengan nilai 

13.940>0,05 sehingga terima H0. Sehingga disimpulkan bahwa model telah cukup 

menjelaskan data atau goodness of fit. 

 

Hasil Estimasi Parameter Model 

Tabel 19  Dugaan parameter resgresi logistik berdasarkan model summary 

Step -2 Log likehood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 115.314ª .208 .277 

Sumber: Data Primer 2020, diolah 

 

Tabel 19 menunjukkan nilai hasil uji Nagelkerke R Square adalah 0,277 

dimana hasil Nagelkerke R Square menunjukkan bahwa keputusan pembelian 

kosmetik halal secara online oleh muslimah DKI Jakarta dapat dijelaskan sebesar 

27,7 persen oleh model. 
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Tabel 20  Dugaan parameter resgresi logistik berdasarkan classification table 

   Predicted  

  Y Percentage 

Correct Obseverved  Tidak 

Membeli 

Secara Online 

Membeli 

Secara 

Online 

Tidak Membeli Secara Online 44 6 88.0 

Membeli Secara Online 16 34 68.0 

Overall Percentage    78.0 

Sumber: Data Primer 2020, diolah 

 

 Pada Tabel 20, dapat disimpulkan bahwa model dapat 

mengklasifikasikan responden secara keseluruhan dengan benar sebesar 78 persen. 

Data menunjukkan bahwa 100 responden yang diteliti, terdapat 78 responden yang 

berhasil diklasifikasikan secara tepat. Hasil pendugaan di atas dapat 

mengklasifikasikan responden yang tidak membeli kosmetik halal secara online 

sebesar 88 persen, artinya dari 50 responden yang tidak membeli kosmetik halal 

secara online, terdapat 6 responden yang sebenarnya diklasifikasikan ke dalam 

responden yang membeli kosmetik halal secara online dan 44 responden lainnya 

diklasifikasikan ke dalam responden yang tidak membeli kosmetik halal secara 

online. Hasil pendugaan untuk responden yang membeli kosmetik halal secara 

online sebesar 68 persen, artinya dari 50 responden yang membeli kosmetik halal 

secara online, terdapat 34 responden yang diklasifikasikan ke dalam responden 

yang tidak membeli kosmetik halal secara online dan 16 responden lainnya 

diklasifikasikan ke dalam responden yang membeli kosmetik halal secara online.  

 

 

Implikasi Kebijakan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa lebih mudah 

menemukan muslimah yang membeli kosmetik halal secara online dibandingkan 

dengan muslimah yang tidak pernah membeli kosmetik halal secara online. Hal 

tersebut sesuai dengan kondisi Indonesia yang pengguna internetnya selalu 

meningkat disetiap tahun dan Indonesia merupakan konsumen kosmetik halal 

global terbesar kedua setelah India.  

Pembelian kosmetik halal secara online pada muslimah dalam penelitian ini 

dipengaruhi oleh harga produk kosmetik halal yang dijual secara online. Oleh 

karena itu, produsen kosmetik dalam negeri hendaknya lebih melakukan strategi 

pemasaran digital dan memberikan harga khusus pada pembelian online. Jika harga 

produk bersaing, akan meningkatkan daya beli kosmetik halal secara online. 

Tingkat harga yang ditetapkan akan memengaruhi perputaran barang yang dijual, 

harga mempengaruhi pendapatan perusahaan sehingga harga mempengaruhi laba 
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usaha dan posisi keuangan perusahaan. Dalam rangka mendorong perkembangan 

industri kosmetik halal dalam negeri, produk kosmetik halal dalam negeri harus 

dapat bersaing di pasar domestik juga ekspor karena pasar kosmetik Indonesia 

nyatanya masih di dominasi oleh produk impor. 

Pemerintah melalui PP RI No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa informasi, dokumen 

elektronik, atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan merupakan 

perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di 

Indonesia. Dengan adanya kebijakan mengenai hal tersebut, maka telah 

memberikan kepastian hukum atas penyelenggaraan transaksi elektronik di 

Indonesia. Pemerintah juga perlu menginformasikan terkait keamanan bertransaksi 

online sehingga tidak ada lagi konsumen yang ragu untuk bertransaksi secara online. 

Menurut Setiadi (2003) untuk mengembangkan pemasaran yang efektif, 

produsen harus mengetahui jenis proses pemecahan masalah yang digunakan 

konsumennya untuk membuat keputusan pembelian. Podusen yang menargetkan 

beberapa segmen pasar sekaligus, masing-masing dengan proses pemecahan 

masalah yang berbeda, harus mengembangkan multistrategi untuk memengaruhi 

hasil-hasil keputusan yang berbeda. Selain itu, pemerintah juga perlu mengetahui 

kendala apa yang dihadapi produsen kosmetik dalam negeri ketika memproduksi 

produk kosmetik halal serta solusi apa yang sebaiknya perlu dilakukan untuk 

menghadapi kendala tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar Indonesia tidak hanya 

menjadi negara konsumen kosmetik halal global, tetapi juga dapat menjadi negara 

produsen kosmetik halal baik di pasar domestik maupun ekspor.  

 

 

V SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: 

1. Karakteristik muslimah pada penelitian ini didominasi dengan usia 20 tahun 

hingga 24 tahun. Mayoritas muslimah berprofesi mahasiswi dan memiliki 

pemasukan per bulan sebesar Rp1.000.000,00 hingga Rp5.000.000,00 

dengan mayoritas jumlah pengeluaran pembelian kosmetik sebesar kurang 

dari Rp500.000,00 per bulan. Responden mendapatkan informasi tentang 

produk kosmetik halal melalui media sosial. Merek produk kosmetik yang 

dibeli secara online maupun tidak online secara mayoritas adalah Wardah. 

Produk kosmetik yang dibeli secara online maupun tidak online secara 

mayoritas adalah lip product (lipstick, lip tint, lip balm, lip cream). Toko 

online yang digunakan responden untuk membeli kosmetik halal secara 

mayoritas adalah Shopee.  



 

43 

2. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik, variabel independen yang 

memengaruhi keputusan pembelian kosmetik halal secara online oleh 

muslimah di DKI Jakarta. adalah faktor harga. Hal ini dibuktikan dengan 

hasil uji regresi logistik bahwa variabel harga berpengaruh signifikan dan 

positif dalam memengaruhi keputusan konsumen muslimah untuk  membeli 

kosmetik halal secara online di DKI Jakarta.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Keputusan 

Pembelian Kosmetik Halal Secara Online Oleh Muslimah di DKI Jakarta, maka 

penulis mengajukan beberapa saran yaitu. 

1. Bagi produsen kosmetik halal diharapkan dapat merumuskan strategi 

promosi digital dari sisi harga dengan karakteristik muslimah berusia 20 

tahun hingga 24 tahun di DKI Jakarta. Jika harga produk bersaing, akan 

meningkatkan daya beli kosmetik halal secara online. Tingkat harga yang 

ditetapkan akan memengaruhi perputaran barang yang dijual, harga 

mempengaruhi pendapatan perusahaan sehingga harga mempengaruhi laba 

usaha dan posisi keuangan perusahaan. Sehingga dapat mendorong 

perkembangan kosmetik halal agar Indonesia tidak hanya menjadi 

konsumen kosmetik halal global tetapi juga produsen kosmetik halal dalam 

skala global. 

2. Bagi peneliti selanjutnya dengan topik kosmetik halal dapat meneliti 

willingness to pay terhadap kosmetik halal secara online untuk menjadikan 

tolak ukur seberapa besar kesediaan konsumen menghargai produk 

kosmetik halal secara online. 
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