
 

i 
 

PENGARUH  HARGA DAN LABEL HALAL TERHADAP MINAT 

PEMBELIAN PRODUK KOSMETIK HERBAL PENAWAR ALWAHIDA 

INDONESIA (HPAI) 

(Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Barokah Ponorogo) 

 

SKRIPSI  

 

 

 

Oleh: 

 

RENI KUMALASARI 

NIM. 210715129 

 

 

Pembimbing: 

 

Dr. ELY MASYKUROH, S.E., M.SI. 

NIP. 197202111999032003 

 

 

JURUSAN EKONOMI SYARIAH  

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

2019



 

ii 
 

ABSTRAK 

 

Kumalasari, Reni. 2019. Pengaruh Harga dan Label Halal Terhadap Minat 

Pembelian Produk Kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI)(Studi 

Kasus di Pondok Pesantren Al-Barokah Ponorogo). Skripsi. Jurusan Ekonomi 

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  

Ponorogo. Pembimbing Dr. Ely Masykuroh, S.E., M.Si. 

 

Kata Kunci: Santri,Kualitas Produk, Perilaku Konsumen. 

Indonesia merupakan pasar komunitas muslim yang sangat besar, begitu 

juga di daerah Ponorogo yang banyak sekali pesantren. Pemahaman tentang 

agama yang semakin baik membuat konsumen muslim menjadi lebih selektif 

dalam memilih produk halal untuk dikonsumsi. Kualitas produk yang baik adalah 

yang berlabel halal. Selain kualitas produk, harga juga faktor utama yang 

mempengaruhi minat pembelian konsumen. Karena semakin tinggi harga suatu 

produk, maka semakin sedikin minat pembelian konsumen atas produk tersebut, 

begitupun sebaliknya. Berdasarkan observasi santri Pondok Pesantren Al-Barokah 

Ponorogo minat santri akan membeli produk kosmetik HPAI sangat kurang, 

mereka lebih cenderung mengkonsumsi produk lain yang harga lebih mahal dan 

bahkan tidak berlabel halal. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh harga terhadap 

minat pembelian produk kosmetik HPAI pada santri Pondok Pesantren Al-

Barokah Ponorogo, untuk menganalisis pengaruh label halal terhadap minat 

pembelian produk kosmetik HPAI pada santri Pondok Pesantren Al-Barokah 

Ponorogo, untuk menganalisis pengaruh harga dan label halal secara simultan  

terhadap minat pembelian produk kosmetik HPAI pada santri Pondok Pesantren 

Al-Barokah Ponorogo. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif, pengambilan sampel menggunakan teknik  probability sampling lebih 

tepatnya random sampling yang berjumlah 63 responden. Sedangkan 

pengumpulan data dengan wawancara dan angket (kuesioner). Analisis data 

menggunakan uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, uji 

asumsi klasik, uji hipotesis yang terdiri dari uji regresi linier berganda, uji t, uji F, 

dan uji R Square. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga secara parsial mempunyai 

hubungan dan berpengaruh terhadap minat pembelian produk kosmetik HPAI. 

Label halal yang tercantum dalam kemasan produk kosmetik HPAI mempunyai 

hubungan namun tidak berpengaruh terhadap minat pembelian produk kosmetik 

HPAI. Secara parsial label halal tidak berpegaruh singnifikan akan tetapi secara 

simultan berpengaruh singnifikan, hal tersebut disebabkan karena responden 

dalam mengisi angket banyak yang menjawab netral ditambah hasil uji 

menunjukkan variabel harga paling dominan daripada variabel label halal. 

Sehingga, secara simultan harga dan label halal mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap minat pembelian produk kosmetik HPAI sebesar 19,7%. Sedangkan 

yang lainnya di pengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagian besar diduduki oleh umat muslim. Maka dari itu 

tidak heran lagi bahwa umat muslim dalam menentukan sesuatu harus didasari 

pada aturan–aturan yang telah ditentukan syariah Islam, umat muslim seluruh 

dunia khususnya di Indonesia menjalankan segala kegiatan atau aktifitas 

berdasarkan ajaran syariah Islam. Banyak hal yang mengenai ajaran syariah 

Islam salah satunya adalah dalam hal mengkonsumsi suatu produk. Kebutuhan  

manusia adalah keadaan merasa tidak memiliki kepuasan dasar. Manusia 

membutuhkan makanan, pakean, perlindungan, keamanan, hak milik, dan 

berbagai hal lain untuk bisa hidup. Kebutuhan ini tidak diciptakan oleh 

masyarakat atau pemasar, namun sudah terukir dalam hayati serta kondisi 

manusi.1 

Label dipengaruhi beberapa hal diantaranya penetapan harga, masa 

kadaluarsa, serta pencantuman nilai gizi.2 Label hala menjadi pertimbangan 

utama dalam mempengaruhi minat pembelian konsumen muslim.3 Menurut 

Cronin dan Morris “ faktor yang mempengaruhi konsumen dalam minat 

pembelian yaitu informasi mengenai produk tersebut. Informasi tersebut 

                                                           
1Eko Suprayitno, Ekonomi Mikro Perspektif Islam (Malang: UIN-MALANG PRESS, 

2008), 17. 
2Danang Sunyoto, Teori, Kuesioner & Analisi Data Untuk Pemasaran dan Perilaku 

Konsumen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 63. 
3Perpustakaan Nasional, Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengkonsumsi 

Produk Halal (Jakarta: Badann Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2013), 22.   
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berupa citra merek, kemasan, dan label halal”.4Kesejahteraan konsumen akan 

meningkat jika ia mengkonsumsi lebih banyak barang yang bermanfaat, halal, 

dan mengurangi mengkonsumsi barang yang buruk atau haram.5 Masyarakat 

muslim sudah membentuk pola khusus dalam mengkonsumsi suatu produk 

makanan, yaitu mengharuskan seluruh umatnya untuk mengkonsumsi makanan 

yang halal dan meninggalkan atau menjauhi makanan yang haram. Para 

pemasar harus memperhatikan aspek kehalalan suatu produk yang dijual, agar 

komunitas muslim dapat memberikan kepercayaan kepada produk tersebut. 

Kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemasar dengan cara 

memberikan label halal kepada produk yang sesuai syariat Islam dan bahkan 

bahan-bahan pembuatan produk berasal dari bahan alami dan tidak berbahaya 

apabila dikonsumsi. 

Indonesia merupakan pasar komunitas muslim yang sangat besar, 

begitu juga di daerah Ponorogo yang banyak sekali pesantren. Pemahaman 

tentang agama yang semakin baik membuat konsumen muslim menjadi lebih 

selektif dalam memilih produk halal untuk dikonsumsi. Di Indonesia Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang kompeten untuk melakukan 

penjaminan kehalalan produk. Dalam kerjanya MUI dibantu oleh LPPOM MUI 

(Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Muslim Ulama 

                                                           
4Anjang Sudrajat, Analisis Pencantuman Marek, Kemasan, Label Halal,Terhadap 

Keputusan Pembelian Pada Produk Makanan Cepat Saji Waralaba Internasional dengan Minat Beli 

Sebagai Variabel Mediasi,” Skripsi (Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2018), 1. 
5Karim, Riba, Gharar dan Kaidah–Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan 

Ekonomi (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 226. 
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Indonesia).6 Lembaga ini dibentuk untuk  membantu MUI dalam menentukan 

kebijakan, merumuskan, ketentuan-ketentun, rekomendasi dan bimbingan yang 

menyangkut pangan, obat-obatan, dan kosmetik sesuai dengan ajaran Islam. 

Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara 

memberikan label halal pada produknya. Artinya produk tersebut secara proses 

dan kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-unsur yang 

dilarang oleh ajaran Islam, atau produk tersebut terhindar dari unsur haram dan 

dapat dikonsumsi aman oleh masyarakat muslim.7 

Tidak hanya label halal saja yang mempengaruhi konsumen untuk 

membeli suatu produk, tetapi harga juga mempengaruhi konsumen untuk 

membelinya. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang 

maupun barang lain untuk memperoleh manfaat yang diperoleh dari suatu 

barang maupun jasa untuk seorang atau kelompok pada waktu tertentu dan 

tempat tertentu. Harga memiliki dua peran utama dalam proses pengambilan 

keputusan para pembeli, yaitu peran alokasi dan peran informasi. Peran alokasi 

dari harga, yaitu harga berfungsi dalam membantu para pembeli untuk 

memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan 

berdasarkan kemampuan membelinya. Peran informasi dari harga, yaitu harga 

berfungsi dalam mendidik konsumen mengenai faktor produk, misalnya 

kualitas.  

                                                           
6Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi Labelisasi Halal Produk Pangan,” 

dalam http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/292/286, (diakses 

pada tanggal 03 April 2018, jam 15:27 WIB). 
7Ibid.,  

http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/292/286
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Untuk produk yang telah beredar dapat diterapkan harga di bawah harga 

pasar apabila kualitas produk memadai, di atas harga pasar apabila kualitas 

produk lebih baik, pada harga pasar apabila kualitas produk sama tetapi lokasi 

usaha lebih strategis dan kemampuan promosi lebih baik.8 Pada intinya apabila 

harga murah maka keinginan konsumen membelinya lebih banyak (tinggi) 

dibandingkan harga mahal. “Menurut Kotler dan Amstrong harga adalah 

jumlah keseluruhan nilai yang diberikan konsumen untuk memperoleh 

keuntungan atas penggunakan suatu produk maupun jasa. Secara historis, 

faktor utama yang mempengaruhi minat pembelian konsumen adalah harga”.9 

Dalam teori minat pembelian dijelaskan bahwa semakin tinggi harga suatu 

produk, maka semakin sedikin minat pembelian konsumen atas produk 

tersebut. Begitupun sebaliknya jika harga semakin rendah, maka semakin 

banyak minat pembelian konsumen atas produk tersebut.10 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di Pondok Pesantren Al-

Barokah Ponorogo, terdapat agen produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI), dan berdasarkan wawancara dengan santri ditemukan 

beberapa permasalahan antara lain, yaitu santri Pondok Pesantren Al-Barokah 

Ponorogo sudah mengenal produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI), akan tetapi minat santri akan produk kosmetik Herbal 

Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) sangat kurang dikarenakan sebagian 

santri lebih cenderung atau terbiasa membeli dan menggunakan produk  

                                                           
8Sudaryono, Manajemen Pemasaran: Teori dan Implementasi (Yogyakarta: Andi 

Offset, 2016), 216-217.  
9Ari Setiyaningrum, Prinsip- Prinsip Pemasaran (Yogyakarta: ANDI, 2015), 128. 
10Eko Suprayitno, Ekonomi Mikro, 103. 
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kosmetik dari klinik kecantikan seperti kosmetik Larissa, kosmetik RD, dan 

produk kosmetik tanpa merek lainnya, meskipun harga yang ditawarkan jauh 

lebih mahal dibanding produk kosmetik Herbal penawar Alwahida Indonesia 

(HPAI) dan tidak terdapat label halal dalam kemasanya. Dan ada beberapa 

santri yang mengatakan bahwa kulitnya terlalu sensitif sehingga tidak cocok 

dengan produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) 

meskipun sudah terdapat label halal dalam kemasan dan teruji kehalalannya 

oleh pihak LPPOM MUI.11  

Responden penelitian ini lebih difokuskan pada santri wanita Pondok 

Pesantren Al-Barokah Ponorogo. Karena santri wanitalah yang lebih sering 

atau terbiasa menggunakan perawatan wajah berupa kosmetik untuk 

mempercantik diri. Dan sudah jelas sekali kalau para santri yang berada di 

pondok tersebut sudah mengetahui terkait produk yang dikonsumsi umat Islam 

haruslah yang berlabel halal dan sudah teruji kehalalannya oleh Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) dan LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-

obatan, dan Kosmetik Muslim Umat Islam). Selain itu di Pondok Pesantren Al-

Barokah Ponorogo juga terdapat agen produk kosmetik Herbal Penawar 

Alwahida Indonesia (HPAI), jadi pengetahuan santri terhadap produk kosmetik 

Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) sudah sangat jelas, sehingga layak 

untuk dijadikan tempat penelitian.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

apakah harga menjadi tolak ukur konsumen di Pondok Pesantren Al-Barokah 

                                                           
11”Faridatus Sangadah, Wawancara, 07 Desember 2018”  
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Ponorogo dalam membeli produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI). Dan apakah label halal menjadi tolak ukur konsumen di 

Pondok Pesantren Al-Barokah Ponorogo dalam membeli produk Herbal 

Penawar Alwahida Indonesia (HPAI). Oleh karena itu, penulis mengambil 

judul “Pengaruh  Harga dan Label Halal Terhadap Minat Pembelian Produk 

Kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI)” 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah 

di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah harga berpengaruh terhadap minat pembelian produk kosmetik 

Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) pada santri Pondok Pesantren 

Al-Barokah Ponorogo? 

2. Apakah label halal berpengaruh terhadap minat pembelian produk kosmetik 

Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) pada santri Pondok Pesantren 

Al-Barokah Ponorogo? 

3. Apakah harga dan label halal secara simultan berpengaruh terhadap minat 

pembelian produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) 

pada santri Pondok Pesantren Al-Barokah Ponorogo? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis memiliki tujuan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk menganalisis pengaruh harga terhadap minat pembelian produk 

kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) pada santri Pondok 

Pesantren Al-Barokah Ponorogo. 

2. Untuk menganalisis pengaruh label halal terhadap minat pembelian produk 

kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) pada santri Pondok 

Pesantren Al-Barokah Ponorogo. 

3. Untuk menganalisis pengaruh harga dan label halal secara simultan 

berpengaruh terhadap minat pembelian produk kosmetik Herbal Penawar 

Alwahida Indonesia (HPAI) pada santri Pondok Pesantren Al-Barokah 

Ponorogo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian secara umum diharapkan dapat memberikan 

kontribusi berbagai pikah, yaitu: 

1. Secara Teoritis 

a. Bidang Ilmu Ekonomi Syariah 

1) Penelitian ini diharpkan memberikan kontribusi bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan dalam bidang Ilmu 

Ekonomi Syariah.    
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2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

referensi tambahan dalam bidang perilaku konsumen, khususnya 

dalam aspek harga dan label halal terhadap minat pembelian produk 

kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI).  

3) Dapat digunakan sebagai tambahan bacaan bagi perpustakaan dan 

juga sebagai bahan tambahan literatur dan referensi bagi peneliti 

sejenis di masa datang.     

2. Secara Terapan 

a. Bagi Penulis  

1) Menambah wawasan untuk berfikir kritis dan sistematis dalam 

menghadapi masalah. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

penulis tentang masalah harga dan label halal terhadap minat 

pembelian produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia 

(HPAI). 

3) Sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjan di bidang 

Ekonomi  Syariah pada program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

b. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan perusahan terkait dapat 

mengetahui bagaimana pengaruh harga dan label halal terhadapminat 

pembelian produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia 

(HPAI). 
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c. Bagi Pihak lain  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan koleksi pustaka 

serta dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang pengaruh 

harga dan label halal terhadap minant pembelian produk kosmetik Herbal 

Penawar Alwahida Indonesia (HPAI). 

d. Bagi Peneliti selanjutnya  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan, referensi, atau masukan umumnya mengenai harga dan 

label halal yang mempengatuhi minat pembelian produk kosmetik Herbal 

Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) di Pondok Pesantren Al-Barokah 

Ponorogo. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka 

penelitian ini dikerangkakan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, 

rumusan maslah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir, dan Hipotesis. 

Dalam bab ini diuraikan mengenai kajian pustaka dan beberapa teori yang 

dapat digunakan sebagai kerangka pemikiran teori atau landasan teori, kajian 

penelitian sebelumnya dan hipotesis. Mengenai definisi minat pembelian 

produk, tahapan minat pembelian produk, pengambian keputusan, indikator 
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minat pembelian produk, faktor-faktor yang mempengaruhi minat pembelian 

produk yang didalamnya membahas terkait pengertian harga, indikator harga, 

strategi penetapan harga, definisi halal, labelisasi halal, pengetahuan produk 

halal, indikator label halal, merek, kemasan, acuan, dan diskon. Penelitian 

terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis penelitian. 

Bab III Metode Penelitian. Bab itu menguraikan rencana penelitian, 

variabel penelitian dan definisi operasional, populasi, sampel, teknik sampling, 

instrumen penelitian, validitas dan reabilitas instrumen, teknik pengolahan dan 

analisi data. Selain itu berisi tentang uraian instrumen pengujian data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji 

autokorelasi, uji multikolinearitas, regresi linier berganda, uji t, uji F dan uji R 

Square. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini  meliputi sejarah singkat 

Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI), hasil pengujian instrumen 

(validitas dan reliabilitas), hasil pengujian diskripsi, hasil pengujian hipotesis 

dan pembahasan hasil analisis data. 

Bab V Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan yang dapat diambil 

dari penelitian dan saran-saran yang ditunjukkan untuk para pembaca sekaligus 

menjawab persoalan yang telah diuraikan dalam menjawab hipotesis. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR, DAN 

HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Minat Pembelian  Produk 

Minat pembelian menurut Howard dan Sheth merupakan suatu 

rencana konsumen untuk membeli produk tertentu sekaligus seberapa 

banyak unit produk yang dibutuhkan. Kotler dan Keller menyatakan bahwa 

minat pembelian adalah suatu perilaku konsumen yang timbul sebagai 

respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan seseorang untuk 

membeli.1 

Minat pembelian merupakan kecenderungan konsumen untuk 

membeli suatu produk merek atau mengambil tindakan yang berhubungan 

dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen 

melakukan pembelian.2 Dapat disimpulkan bahwa minat pembelian 

merupakan perhatian seseorang terhadap suatu produk disertai perasaan 

senang dan keingin untuk memiliki barang tersebut, kemudian menimbulkan 

perasaan seseorang dan meyakinkan, bahwa barang tersebut memiliki 

manfaat yang dibutuhkan dan diinginkan sehingga individu  ingin membeli 

barang tersebut. 

                                                           
1Doni Juni Priansa, Perilaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer 

(Bandung: Alfabeta, 2017), 164. 
2Ranu Nugraha, “Pengarauh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli Konsumen,” 

Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 2, (Oktober 2017), 116.  
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Dalam teori minat pembelian dijelaskan bahwa semakin tinggi harga 

suatu produk, maka semakin sedikin minat pembelian konsumen atas 

produk tersebut. Begitupun sebaliknya jika harga semakin rendah, maka 

semakin banyak minat pembelian konsumen atas produk tersebut.3 

Produk adalah suatu barang nyata yang dapat dilihat atau berwujud 

dan bahkan dapat dirancang untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan 

konsumen. Produk dapat didefiisikan sebagai hasil produksi yang meliputi 

konsep total, yaitu barang, kemasan, merek, label, pelayanan, jaminan, dan 

kualitas.4 

a. Tahapan Minat Pembelian Produk  

Kotler dan Keller menguraikan tahapan minat pembelian 

konsumen menggunakan model AIDA sebagai berikut: 

1) Attention (Perhatian), tahap awal ini konsumen mulai menilai produk 

atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan calon pelanggan, dan calon 

pelanggan mulai mempelajari produk atau jasa yang ditawarkan. 

2) Interest (Tertarik), pada tahap ini calon pelanggan mulai tertarik 

membeli produk atau jasa yang ditawarkan, setelah mendapatkan 

informasi yang terperinci dan jelas mengenai produk atau jasa yang 

ditawarkan. 

                                                           
3Eko Suprayitno, Ekonomi Mikro Perspektif Islam (Malang: UIN-MALANG PRESS, 

2008), 103. 
4Harman Malau, Manajemen Pemasaran Teori dan Aplikasi Pemasaran Era 

Tradisional Sampai Era Modernisasi Global, (Bandung: Alfabeta, 2017), 31. 
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3) Desire (Hasrat), pada tahap ini calon pelanggan mulai berfikir dan 

mendiskusikan produk atau jasa yang ditawarkan, karena keinginan 

untuk membeli produk sudah timbul. 

4) Action (Tindakan), pada tahap ini calon pelanggan sudah mempunyai 

kematangan dan keyakinan untuk membeli atau menggunakan produk 

atau jasa yang ditawarkan. 

Berman dan Evans menyatakan, bahwa ada tiga tahap dalam 

menimbulkan minat pembelian konsumen, yaitu: 

1) Rangsangan, suatu keinginan calon pembeli sudah mencapai daerah 

saraf penerimaan indera. 

2) Kesadaran, ragsangan harus mampu mempengaruhi calon pelanggan 

untuk merasa tertarik pada sebuah produk atau jasa. 

3) Pencarian Informasi, dibagi menjadi tiga, yaitu: 

a) Informasi intern, berasal dari ingartan konsumen untuk meilih 

barang maupun jasa yang memuaskan konsumen. 

b) Informasi ekstern, berasal dari iklan, maupun dari media masa 

lainnya. 

c) Memastikan sifat yang khas dari setiap pilihan produk atau jasa 

yang akan dibeli. 

4) Pemilihan Alternatif, beberapa alternatif yang harus dilakukan dalam 

penelitian, yaitu: 

a) Sifat produk mulai darai warna, kemasan dan ukuran.  

b) Nilai dari produk dan tingkat kepentingan. 
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c) Kepercayaan dengan merek.  

d) Manfaat produk. 

e) Penilaian dan seleksi produk. 

5) Tempat Pembelian, mempertimbangkan lokasi toko, sehingga mampu 

merangsang konsumen untuk berbelenja di tempat yang sama. 

6) Pembelian, konseumen sudah menentuka pilihan untuk membeli 

barang atau jasa yang diinginkan. 

b. Pengambilan Keputusan  

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang konsumen 

harus memilih produk dan jasa yang akan dikonsumsinya. Pada saat 

seorang konsumen baru akan melakukan pembelian pertama kali atas 

suatu produk, pertimbangan yang akan mendasarinya berbeda dari 

pertimbangan pembelian yang telah berulang kali.5 Dalam membeli suatu 

produk konsumen mempertimbangkan beberapa hal diantranya 

kebutuhan dari konsumen itu sendiri, informasi mengenai produk 

tersebut dari segi kualitas, harga  dan terjamin halal atau tidak suatu 

produk tersebut. Biasanya seorang konsumen apabila membeli produk 

pertama kali lebih selektif.6 

c. Indikator Minat Pembelian Produk 

Minat pembelian konsumen dapat diukur menggunakan beberapa 

indikator. Secara umum, indikator dari minat pembeian ada empat, yaitu: 

                                                           
5Eko Suprayitno, Ekonomi Mikro, 101-102. 
6Danang Sunyoto, Teori, Kuesioner & Analisi Data Untuk Pemasaran dan Perilaku 

Konsumen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 67. 
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1) Minat Trnsaksional, yaitu kecenderungan konsumen untuk membeli 

produk dan didasari atas kepercayaan yang tinggi. 

2) Minat Referensial, yaitu kecenderungan konsumen untuk 

mereferensikan produknya kepada orang lain. 

3) Minat Preferensial, yaitu perilaku konsumen yang memiliki preferensi 

utama pada produk tersebut. 

4) Minat Eksploratif, yaitu perilaku konsumen yang selalu mencari 

informasi produk yang diinginkan dan mencari informasi yang 

mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.7 

 

2. Harga 

Harga (price) adalah suatu nilai tukar yang bisa digambarkan dengan 

uang atau barang lain untuk mendapatkan memanfaatkan dari suatu barang 

atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat 

tertentu.8 Harga memiliki dua peran utama dalam proses pengambilan 

keputusan para pembeli, yaitu peran alokasi dan peran informasi. Peran 

alokasi dari harga adalah fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk 

memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang 

diharapkan berdasarkan kekuatan membelinya. Peran informasi dari harga 

adalah harga  berfungsi mendidik konsumen mengenai faktor produk, 

misalnya kualitas.9 Untuk produk yang telah beredar dapat diterapkan harga 

                                                           
7Doni Juni Priansa, Perilaku Konsumen, 168 - 169. 
8Sudaryono, Manajemen Pemasaran: Teori dan Implementasi (Yogyakarta: Andi 

Offset, 2016), 216.  
9Ibid., 216-217. 
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di bawah harga pasar bila kualitas produk memadai, di atas harga pasar 

apabila kualitas produk lebih baik, pada harga pasar apabila kualitas produk 

sama tetapi lokasi usaha lebih strategis dan kemampuan promosi lebih 

baik.10 Pada intinya apabila penetapan harga produk terlalu mahal, tidak 

sesuai dengan kualitasnya, konsumen akan cenderung meninggalkannya dan 

mencari produk sejenis lainnnya. Sebaliknya jika penetapan harga produk 

terlalu murah, konsumen ada kemungkinan akan membeli dalam jumlah 

banyak. 

Harga menurut William J. Stanton adalah jumlah uang yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan beberapa kombinasi sebuah produk dan 

pelayanan yang menyertainya.11 

Pengertian harga menurut Michael J. Etzel, adalah nilai yang 

disebutkan dalam mata uang atau medium moneter lainnya sebagai alat 

tukar.12 Harga yang adil bagi Rasulullah merupakan perintah Al-Qur’an, 

yang selalu mementigkan dan mengedepankan tegaknya keadilan di 

berbagai bidang, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Harga yang adail 

menurut Ibnu Taimiyah selalu dihubugkan dengan dua hal, yaitu: 

kompensasi setara dan harga setara. Kompensasi setara diukur sesuai 

dengan kuantitas dan obyek khusus yang digunakan secara umum. 

                                                           
10Ibid., 217. 
11Agung Eko Purnomo, Strategi Manajemen Loyalitas Pelanggan Ditengah 

Persaingan Usaha dan Keterbatasan Sumber Daya (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2014), 72. 
12Danang Suyonto, Teori, Kuesioner & Analisis Data,15. 
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Sementara harga yang setara, yaitu harga yang sesuai dengan keinginan 

konsumen.13 

a. Strategi Penetapan Harga 

Menurut Indriyo Gitosudarmo ada dua strategi penetapan harga, 

yaitu: strategi harga pada produk baru dan strategi harga bauran produk.14 

Selain strategi di atas ada beberapa strategi lain dalam penetapan 

harga, yaitu: 

1) Penetapan Harga Geografis15 

a) Penetapan harga fob adalah barang-barang yang ditempatkan free 

on board dimana hak atas barang dan tanggung jawab beralih 

kepada pelanggan sekaligus yang membayar ongkos kirim dari 

pabrik sampai tempat tujuan. 

b) Penetapan harga seragam perusahaan memberikan harga ditambah 

ongkos kirim yang sama pada semua konsumen tanpa 

memperhatikan lokasi. 

c) Penetapan harga menurut daerah, perusahaan menetapkan harga 

sesuai daerah. Semua langganan dalam suatu daerah akan 

membayar harga yang sama. Tetapi untuk daerah yang lebih jauh 

akan membayar harga lebih tinggi. 

d) Penetapan harga sebagai lokasi tertentu sesuai dasar, yaitu 

menetapkan kota tertentu sebagi titik dasar dan menetapkan harga 

                                                           
13Abdul Aziz, Ekonomi Islam Analisis Mikro &Makro (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2008), 106. 
14Danang Suyonto, Teori, Kuesioner & Analisis Data,15. 
15Irawan, Pemasaran Prinsip Pemasaran (Yogyakarta: BPFE, 1996), 124-126. 



18 
 

18 
 

tertentu pada semua langganan tanpa memandang dari mana barang 

dikirim. 

e) Penetapan harga tanpa beban ongkos kirim. Semua ongkos 

ditanggung oleh perusahaan tanpa memandang apapun dengan 

harapan penjualan akan meningkat. 

2) Penetapan Harga dengan Potongan dan Keringanan 

a) Potongan tunai, 

b) Potongan jumlah, 

c) Potongan fungsional, 

d) Potongan musiman, 

e) Keringanan harga. 

3) Penetapan Harga Promosi 

a) Permintaan rugi,  

b) Harga pada peristiwa khusus, 

c) Diskon psikologi. 

4) Penetapan Harga Produk Baru 

a) Skiming pasar 

Produk baru yang dilindungi dengan paten ditetapkan harga 

permulaan yang tinggi untuk menyaring pasar.  

b) Penetralan pasar 

Harga produk baru ditetapkan lebih rendah untuk 

memperoleh pangsa pasar yang besar.16 

                                                           
16Ibid., 127-128. 
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b. Indikator Harga 

Menurut Kotler dan Amstong harga dapat diukur dengan 

menggunakan indikator sebagai berikut, yaitu: 

1) Keterjangkauan harga, 

2) Kesesuaian harga dengan kualitas produk, 

3) Kesesuaian harga dengan manfaat, 

4) Daya saing harga.17 

 

3. Label Halal 

Kata halal berasala dari bahasa Arab yaitu halla yang berarti lepas 

atau tidak terikat. Dalam kamus fiqih, kata halal dipahami sebagai segala 

sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan. Lawan dari kata halal adalah 

haram. Haram berasal dari bahasa Arab yang bermakna, suatu perkataan 

yang dilarang oleh agama. Mengerjakan perbuatan yang haram berarti 

berdosa dan mendapat pahala bila ditinggalkan.18  

Lebelisasi/ sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai 

dengan syariat islam. Sertifikat halal merupakan sertifikat untuk 

mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari 

instansi pemerintah yang berwewenang.  

Pengadaan sertifikat halal pada produk pangan, obat-obatan, 

kosmetik dan produk lainnya bertujuan untuk memberikan kepastian status 

                                                           
17Ari Setiyaningrum, Prinsip –Prinsip Pemasaran (Yogyakarta: ANDI, 2015),127. 
18Muchith A. Karim, Perilaku Konsumen Muslim Perkotaan dalam Mengkonsumsi 

Produk Halal (Jakarta: Badan Lintang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013), 11. 
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kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen 

muslim.19 

a. Produk Halal Menurut Syariat Islam 

Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang 

memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syarat islam, yaitu: 

1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi, 

2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharmkan (darah, kotoran-

kotoran dan lain sebagainya), 

3) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut 

tata cara syarat islam, 

4) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamer.20 

Menurut Prof. Dr. KH. Ali. Mustofa Ya’kub, MA suatu makanan 

atau minuman dikatakan halal apabila masuk kepada 5 karakter, yaitu: 

1) Makanan dan minuman itu baik  dan tidak menjijikkan. Dalam surat 

al-Maidah ayat 4 yang artinya: “mereka brtanya kepadamu, “apakah 

yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang 

baik-baik”, 

2) Tidak mengandung najis, 

3) Tidak membahayakan, 

4) Tidak memabukan, 

5) Tidak mengandung organ tubuh manusia.21 

                                                           
19Burhanudin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen (Malang: UIN-Maliki 

Press, 2011), 140-141. 
20Ibid., 140. 
21Muchith A. Karim, Perilaku Konsumen Muslim, 11. 
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b. Indikator Label Halal 

Label halal dapat diukur menggunakan beberapa indikator. Secara 

umum, indikator dari label halal menurut Peraturan Pemerintah Indonesia 

No. 69 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 3 ada empat, yaitu: 

1) Gambar, 

2) Tulisan, 

3) Kombinasi gambar dan tulisan, 

4) Menempel pada kemasan.22 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Nur’adila Asyarifin, 2018, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IAIN 

Ponorogo dengan judul “Pengaruh Produk Berlebel BPOM Terhadap 

Keputusan Beli Masyarakat pada Kosmetik di Ponorogo”. Hasil Penelitian 

Menunjukkan bahwa variabel lebel BPOM memiliki pengaruh yang 

singnifikan terhadap kepuasan beli masyarakat pada kosmetik di Ponorogo.23 

Lilik Andriani, 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen 

Universitas Lampung dengan judul “Pengaruh Label Halal Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Bandar Lampung”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa label halal yang terdiri dari proses pembuatan 

                                                           
22Pemerintah Indonesia “Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 

Tentang Label dan Iklan Pangan,” dalam http://jdih.pom.go.id, (diakses pada tanggal 26 

Desember, jam 18.58). 
23Nur’adila Asyarifin, “Pengaruh Produk Berlebel BPOM Terhadap Keputusan Beli 

Masyarakat pada Kosmetik di Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 65.   

http://jdih.pom.go.id/
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(X1), bahan baku (X2), dan efek yang ditimbulkan (X3) berpengaruh terhadap 

kepuasan pembelian kosmetik wardah di Bandar Lampung.24 

Helsy Zella Rafiita, 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan 

Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Pengaruh Label 

Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik” (Studi Pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2013-2016 UIN 

Raden Intan Lampung). Hasil penelitian membuktikan bahwa keberadaan label 

halal pada produk kosmetik memberikan nilai positif yang memiliki peluang 

besar dalam mempengaruhi keputusan membeli konsumen.25 

Hetty Sri Wardani, 2015, Fakultas Ekonomi dan Bisniss Islam UIN 

Walisongo Semarang dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk dan Harga 

Terhadap Minat Beli Konsumen Muslim pada Jaizah Boutique Tlogosari 

Semarang”. Hasil penelitian kualitas produk dan harga secara simulasi atau 

bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli 

konsumen muslim pada Jaziah Boutique Telogosari Semarang.26 

Ismi Aziz Makrufah, 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan 

Manajemen Bisnis Syariah IAIN Surakarta dendan judul “Pengaruh Citra 

Merek dan Label Halal Terhadap Kepuasan Pembelian Kosmetik (Studi kasus 

pada Konsumsi di Toserba Laris Kertasura)”. Hasil penelitian membuktikan 

                                                           
24Lina Andirani, “Pengaruh Lebel Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Kosmetik Wardah di Bandar Lampung,” Skripsi (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017), 

72. 
25Helsy Zella Rafita, “Pengaruh Lebel Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Kosmetik,” Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), 152. 
26Hetty Sri Wardani, “Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Minat Beli 

Konsumen Muslim pada Jaizah Boutique Tlogosari Semarang,” Skripsi (Semarang: UIN 

Walisongo Semarang, 2015), 81. 
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bahwa citra merek dan label halal berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pembelian konsumen.27 

Eko Purnomo, 2016, Progran Studi Mananjemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Pasir Pengaraian dengan judul “Pengarauh Harga, Kualitas Produk, 

dan Lokasi Terhadap Minat Beli Konsumen dalam Membeli Beras Lokal 

(Studi Kasus Desa Rambah Utara)”.  Hasil penelitian membuktikan bahwa 

secara menyeluruh faktor harga, kualitas produk, dan lokasi mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli.28  

Riskka Cahyati, 2016, Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 

Samarinda dengan judul “Pengaruh Pencantuman Label Halal Terhadap Minat 

Beli Luwak White Coffe pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 17 

Agustus 1945 Samarinda”. Hail penelitian membuktikan bahwa pencantuman 

label halal sebagai peringatan mempunyai pengaruh signifikan karena adanya 

label  halal  maka banyak minat beli terhadap luwak white coffe.29 

Asy’arie Muhammad, 2018, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah dengan judul “Pengaruh 

Labelisasi Halal, Harga, Promosi, dan Rasa Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen pada Produk Mie Samyang di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa labelisasi halal, harga, promosi dan rasa 

                                                           
27Ismi Aziz Makrufah, “Pengaruh Citra Merek dan Lebel Halal Terhadap Kepuasan 

Pembelian Kosmetik (Studi kasus pada Konsumsi di Toserba Laris Kertasura),” Skripsi (Surakarta: 

IAIN Surakarta, 2017), 84. 
28Eko Purnomo, “Pengarauh Harga, Kualitas Produk, dan Lokasi Terhadap Minat Beli 

Konsumen dalam Membeli Beras Lokal (Studi Kasus Desa Rambah Utara),” Skripsi (Pengaraian: 

Universitas Pasir Pengaraian, 2016), 28. 
29Riskka Cahyati, “Pengaruh Pencantuman Label Halal Terhadap Minat Beli Luwak 

White Caffe pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda,” Skripsi 

(Samarinda: Universitas 17 Agustus 1945, 2016), 6. 
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secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk 

mie samyang di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.30 

Ahmad Izzudin, 2018, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Jember dengan judul “Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal dan Bahan 

Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner Jember”. Hasil penelitian 

membuktikan bahwa Kesadaran halal dan bahan makanan berpengaruh 

terhadap minat beli nasi pecel garahan jember. Tetapi label halal tidak 

berpengaruh terhadap minat beli nasi pecel garahan Jember.31 

Tabel 2.1 

Kajian Penelitan Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Judul Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Nur’adila 

Asyarifin 

(2018) IAIN 

Ponorogo 

Pengaruh 

Produk 

Berlabel 

BPOM 

Terhadap 

Keputusan 

Beli 

Masyarakat 

pada Kosmetik 

di Ponorogo 

X:Produk 

Berlabel 

BPOM. 

Y:Keputusan 

Beli. 

1. Teknik 

penelitian 

mengguakan 

survey dan 

sampel yang 

digunakan 

sebanyak 100 

responden 

2. Teknik 

pengambilan 

sampling 

menggunakan 

sampling 

Label BPOM 

berpengaruh  

signifikan 

terhadap 

keputusan beli 

masyarakat 

pada kosmetik 

Ponorogo. 

                                                           
30Asy’arie Muhammad, “Pengaruh Labelisasi Halal, Harga, Promosi, dan Rasa 

Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Produk Mie Samyang di UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta,” Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 94. 
31Ahmad Izzudin, “Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan 

Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner Jember,” Jurnal (Jember: Universitas Muhammadiyah 

Jember, 2018), 287. 
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purposive dan 

sampling 

kuota. 

3. Analissi data 

menggunakan 

perhitungan 

SPSS. 

Lilik  

Andriani 

(2017) 

Universitas 

Lampung 

Pengaruh 

Label Halal 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Produk 

Kosmetik 

Wardah di 

Bandar 

Lampung 

X:Label 

Halal. 

X1:Proses 

pembuatan  

 X2:Bahan 

baku  

X3: Efek 

yang 

ditimbukan  

Y:Keputusan 

Pembelian. 

1. Teknik 

penelitian 

menggunakan 

survey dan 

ampel yang 

digunakan 100 

responden. 

2. Teknik 

penggambilan 

sampling 

menggunakan 

teknik 

purposive 

sampling. 

3. Analissi data 

menggunakan 

perhitungan 

SPSS. 

Label halal 

yang terdiri 

dari proses 

pembuatan 

(X1), bahan 

baku (X2), dan 

efek 

yang 

ditimbukan 

(X3) 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

kosmetik 

wardah di 

Bandar 

Lampung. 

Helsy Zella 

Rafiita 

(2017) UIN 

Raden Intan 

Lampung 

Pengaruh 

Label Halal 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Produk 

Kosmetik 

(Studi Kasus 

X:Label 

Halal. 

Y:Keputusan 

Pembelian. 

1. Teknik  

penelitian 

menggunakan 

observasi, 

kuesioner, dan 

dokumentasi 

sementara 

sampel 94 

Variabel label 

halal 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian.  
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Pada 

Mahasiswa 

Fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis Islam 

Angkatan 

2013-2016 

UIN Raden 

Intan 

Lampung)  

responden 

2. Teknik 

pengambilan 

sampling 

menggunakan 

pfroportionate 

stratified 

random 

sampling. 

3. Analisis data 

menggunakan 

SPSS. 

Hetty Sri 

Wardani 

(2015) UIN 

Walisongo 

Semarang 

Pengaruh 

Kualitas 

Produk dan 

Harga 

Terhadap 

Minat Beli 

Konsumen 

Muslim pada 

Jaizah 

Boutique 

Tlogosari 

Semarang 

X1:Kualitas 

Produk. 

X2:Harga. 

Y:Minat 

Beli. 

1. Teknik 

penelitian 

menggunakan 

metode 

kuesioner, 

wawancara 

dan 

dokumentasi 

serta sampel 

yang 

digunakan 

sebanyak 56 

responden. 

2. Teknik 

pengambilan 

sampling 

menggunakan 

accidental 

sampling. 

3. Analisis data 

menggunakan 

variabel 

kualitas 

produk 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap minat 

beli konsumen 

muslim, 

sedangkan 

harga tidak 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap minat 

beli konsumen 

muslim.  
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SPSS. 

Ismi Aziz 

Makrufah 

(2017) IAIN 

Surakarta 

Pengaruh Citra 

Merek dan 

Label Halal 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Kosmetik 

(Studi Kasus 

pada Kosmetik 

di Toserba 

Laris 

Kertasura 

X1:Citra 

Merek. 

X2:Label 

Halal. 

Y:Keputusan 

Pembelian. 

1. Teknik 

penelitian 

menggunakan 

metode 

kuesioner 

sementra 

sampel 

penelitian 

sebanyak 100 

responden. 

2. Teknik 

penggambilan 

sampling 

menggunakan 

purposive 

sampling. 

3. Analissi data 

menggunakan 

perhitungan 

SPSS. 

Citra  merek 

dan label halal  

berpengaruh  

positif   

terhadap  

keputusan  

pembelian  

kosmetik. 

Eko 

Purnomo 

(2016) 

Universitas 

Pasir 

Pengaraian 

Pengarauh 

Harga, 

Kualitas 

Produk, dan 

Lokasi 

Terhadap 

Minat Beli 

Konsumen 

dalam 

Membeli 

Beras Lokal 

(Studi Kasus 

X1:Harga 

X2:Kualitas 

Produk 

X3:Lokasi 

Y:Minat 

Beli 

1. Teknik 

penelitian 

menggunakan 

kuesioner dan 

sampel 

penelitian 

sebanyak 62 

responden. 

2. Teknik 

pengambilan 

sampling 

menggunakan 

Secara 

menyeluruh 

faktor harga, 

kualitas 

produk, dan 

lokasi 

mempunyai 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap minat 

beli. 
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Desa Rambah 

Utara) 

simpel rendon 

sampling. 

3. Analisi data 

menggunakan 

perhitungan 

SPSS. 

Riskka 

Cahyati 

(2016) 

Universitas 

17 Agustus 

1945 

Samarinda 

Pengaruh 

Pencantuman 

Label Halal 

Terhadap 

Minat Beli 

Luwak White 

Coffe pada 

Mahasiswa 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 17 

Agustus 1945 

Samarinda 

X1:Label 

Halal 

Y:Minat 

Beli 

1. Teknik 

penelitian 

menggunakan 

kuesioner dan 

studi 

kepustakaan 

serta sampel 

penelitian 

sebanyak 90 

responden. 

2. Teknik 

pengambilan 

sampling 

menggunakan 

sampling 

aksidental. 

3. Analisis data 

menggunakan 

perhitungan 

SPSS. 

Pencantuman 

label halal 

sebagai 

peringatan 

mempunyai 

pengaruh 

signifikan 

karena adanya 

label  halal  

maka banyak 

minat beli 

terhadap 

luwak white 

coffe. 

Asy’arie 

Muhammad 

(2018) UIN 

Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta 

Pengaruh 

Labelisasi 

Halal, Harga, 

Promosi, dan 

Rasa Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

X1:Labelisas

i Halal 

X2:Harga 

X3:Promosi 

X4:Rasa 

Y:Keputusan 

Pembelian 

1. Teknik 

penelitian 

menggunakan 

data primer 

dan data 

sekunder serta 

sampel 

Labelisasi 

halal, harga, 

promosi dan 

rasa secara 

simultan 

berpengaruh 

signifikan 
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Konsumen 

pada Produk 

Mie Samyang 

di UIN Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta 

penelitian 

sebanyak 330 

responden. 

2. Teknik 

pengambilan 

sampling 

menggunakan 

Quota 

Sampling. 

3. Analisis data 

menggunakan 

perhitungan 

SPSS. 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

produk mie 

samyang di 

UIN Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta. 

Ahmad 

Izzuddin 

(2018) 

Universitas 

Muhammadi

yah Jember 

Pengaruh 

Label Halal, 

Kesadaran 

Halal dan 

Bahan 

Makanan 

Terhadap 

Minat Beli 

Makanan 

Kuliner 

Jember 

X1:Label 

Halal 

X2:Kesadara

n Halal 

X3:Bahan 

Makan 

Y: Minat 

Beli 

1. Teknik 

penelitian  

menggunakan

kuesioner dan 

sampel 

penelitian 

sebanyak 112 

responden. 

2. Teknik 

pengambilan 

sampling 

menggunakan 

purposive 

sampling. 

3. Analisis data 

menggunakan 

perhitungan 

SPSS. 

Kesadaran 

halal dan 

bahan 

makanan 

berpengaruh 

terhadap minat 

beli nasi pecel 

garahan 

jember. Tetapi 

label halal 

tidak 

berpengaruh 

terhadap minat 

beli nasi pecel 

garahan 

Sumber : pustaka terdahulu dan diolah oleh peneliti, 2019. 
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Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan di atas, yakni:  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nur’adila Asyarifin adalah 

sama-sama menguji faktor-faktor yang diindikasikan dari karakteristik perilaku 

konsumen dalam membeli suatu produk kosmetik dan teknik pengambilan data 

menggunakan kuesioner. Perbedaan dengan penelitian ini adalah, peneliti 

menggunakan produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) 

dengan responden santri Pondok Pesantrean Al-Barokah Ponorogo. Sedangkan 

pada penelitian sebelumnya menggunakan produk kosmetik lainnya dengan 

responden Masyarakat Ponorogo. Pada penelitian ini teknik penggambilan 

samplig menggunakan random samling dan sampel sejumlah 63 responden. 

Sedangkan pada penelitian sebelumnya teknik penggambilan sampling 

menggunakan sampling purposive dan sampling kuota dan sampel sejumlah 

100 responden.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Lilik Andriani adalah sama-

sama menggunakan label halal sebagai objek penelitian dan teknik 

pengambilan data menggunakan kuesioner. Perbedaan dengan penelitian ini 

adalah, peneliti menggunakan produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI) dengan responden santri Pondok Pesantrean Al-Barokah 

Ponorogo. Sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan produk 

kosmetik Wardah dengan responden konsumen Wardah di Bandar Lampung. 

Pada penelitian ini teknik penggambilan samplig menggunakan random 

samling dan sampel sejumlah 63 responden. Sedangkan pada penelitian 
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sebelumnya teknik penggambilan sampling menggunakan purposive sampling 

dan sampel sejumlah 100 responden.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Helsy Zella Rafiita adalah 

sama-sama menggunakan label halal sebagai objek penelitian dan teknik 

pengambilan data menggunakan kuesioner. Perbedaan dengan penelitian ini 

adalah, peneliti menggunakan produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI) dengan responden santri Pondok Pesantrean Al-Barokah 

Ponorogo. Sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan produk 

kosmetik lainnya dengan responden Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Angkatan 2013-2016 UIN Raden Intan Lampung. Pada penelitian ini 

teknik penggambilan samplig menggunakan random samling dan sampel 

sejumlah 63 responden. Sedangkan pada penelitian sebelumnya teknik 

penggambilan sampling menggunakan pfroportionate stratified rendom 

sampling dan sampel sejumlah 94 responden.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Hetty Sri Wardani adalah 

sama-sama menggunakan kuesioner dan wawancara dalam teknik 

pengumpulan data dan menggunakan variabel harga dan minat beli. Perbedaan 

dengan penelitian ini adalah, lebih difokuskan pada kualitas produk yang 

dikhususkan pada label halal dengan objek penelitian produk kosmetik Herbal 

Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) dengan responden santri Pondok 

Pesantrean Al-Barokah Ponorogo. Sedangkan pada penelitian sebelumnya 

lebih difokuskan pada kualitas produk secara umum dengan objek penelitian 

produk Jaizah Boutique dengan responden konsumen Jaizah Boutique Telogo 
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Semarang. Pada penelitian ini teknik penggambilan samplig menggunakan 

random samling dan sampel sejumlah 63 responden. Sedangkan pada 

penelitian sebelumnya teknik penggambilan sampling menggunakan accidental 

sampling dan sampel sejumlah 56 responden. Tidak hanya itu saja, teori yang 

digunakanpun berbeda. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ismi Aziz Makrufah adalah 

sama-sama menggunakan label halal sebagai objek penelitian dan teknik 

pengambilan data menggunakan kuesioner. Perbedaan dengan penelitian ini 

adalah, peneliti menggunakan produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI) dengan responden santri Pondok Pesantrean Al-Barokah 

Ponorogo. Sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan produk 

kosmetiklainnya dengan responden konsumen Toko Laris Kartasura. Pada 

penelitian ini teknik penggambilan samplig menggunakan random samling dan 

sampel sejumlah 63 responden. Sedangkan pada penelitian sebelumnya teknik 

penggambilan sampling menggunakan purposive sampling dan sampel 

sejumlah 100 responden.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Eko Purnomo adalah sama-

sama menggunakan kuesioner dalam teknik pengumpulan data, dalam teknik 

penggambilan samplig menggunakan random samling dan menggunakan 

variabel harga dan minat beli. Perbedaan dengan penelitian ini adalah, lebih 

difokuskan pada kualitas produk yang dikhususkan pada label halal dengan 

objek penelitian produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) 

dengan responden santri Pondok Pesantrean Al-Barokah Ponorogo dengan 
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menggunakan 2 variabel independen (harga, label halal) dan 1 variabel 

dependen (minat pembelian). Sedangkan pada penelitian sebelumnya lebih 

difokuskan pada kualitas produk secara umum dengan objek penelitian beras 

lokal dengan responden masyarakat Desa Ramah Utara dengan menggunakan 3 

variabel independen (harga, kualitas produk, lokasi) dan 1 variabel dependen 

(minat beli). Pada penelitian ini sampel sejumlah 63 responden, sedangkan 

pada penelitian sebelumnya teknik penggambilan sampling menggunakan 

accidental sampling dan sampel sejumlah 56 responden. Tidak hanya itu saja, 

teori yang digunakanpun berbeda. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Riskka Cahyati adalah 

sama-sama menggunakan label halal dan minat beli sebagai objek penelitian 

dan teknik pengambilan data menggunakan kuesioner. Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah, peneliti menggunakan produk kosmetik Herbal Penawar 

Alwahida Indonesia (HPAI) dengan responden santri Pondok Pesantrean Al-

Barokah Ponorogo. Sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan 

produk Luwak White Coffe dengan responden Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universita 17 Agustus 1945 Samarinda. Pada penelitian ini teknik 

penggambilan samplig menggunakan random samling dan sampel sejumlah 63 

responden. Sedangkan pada penelitian sebelumnya teknik penggambilan 

sampling menggunakan sampling aksidental dan sampel sejumlah 90 

responden.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Asy’arie Muhdammad 

adalah sama-sama menggunakan label halal dan harga sebagai objek penelitian. 
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Perbedaan dengan penelitian ini adalah, peneliti menggunakan produk 

kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) dengan responden santri 

Pondok Pesantrean Al-Barokah Ponorogo. Sedangkan pada penelitian 

sebelumnya menggunakan produk Mie Samyang dengan responden Mahasiswa 

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada penelitian ini teknik penggambilan 

samplig menggunakan random samling dan sampel sejumlah 63 responden. 

Sedangkan pada penelitian sebelumnya teknik penggambilan sampling 

menggunakan quota sampling dan sampel sejumlah 330 responden.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ahmad Izzuddin adalah 

sama-sama menggunakan label halal terhadap minat pembelian sebagai objek 

penelitian. Perbedaan dengan penelitian ini adalah, peneliti menggunakan 

produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) dengan 

responden santri Pondok Pesantrean Al-Barokah Ponorogo. Sedangkan pada 

penelitian sebelumnya menggunakan produk nasi pecel dengan 

respondenseluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi Univeorsitas Muhammadiyah 

Jember. Pada penelitian ini teknik penggambilan samplig menggunakan 

random samling dan sampel sejumlah 63 responden. Sedangkan pada 

penelitian sebelumnya teknik penggambilan sampling menggunakan purposive 

sampling dan sampel sejumlah 112 responden.  

Dari beberapa hasil analisis terhadap penelitian terdahulu terdapat 

beberapa persamaan yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya mulai 

dari kesamaan variabel dependen maupun variabel independennya.  Dalam 

penelitian pertama sama-sama membahas produk kosmetik. Dalam penelitian 
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kedua terdapat persamaan yaitu sama-sama menggunakan label halal pada 

variabel independen. Dalam penelitian ketiga yaitu sama-sama menggunakan 

label halal pada produk kosmetik untuk variabel independen. Dalam penelitian 

keempat yaitu sama-sama menggunakan harga pada variabel independen dan 

minat pembelian pada variabel dependen. Dalam penelitian kelima yaitu sama-

sama menggunakan label halal pada variabel independen. Dalam penelitian 

keenam yaitu sama-sama mengguakan harga pada variabel independen dan 

minat pembelian pada variabel dependen. Dalam penelitian ketujuh yaitu sama-

sama menggunakan label halal pada variabel independen dan minat pembelian 

pada variabel dependen. Dalam penelitian kedelapan yaitu sama-sama 

menggunakan label halal dan harga pada variabel independen. Sementara 

dalam penelitian kesembilan yaitu sama-sama menggunakan label halal pada 

variabel independen dan minat pembelian pada variabel dependen. 

Selain memiliki persamaan, penelitian ini juga memiliki perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya mulai dari perbedaan yang terdapat pada 

variabel independen maupun variabel dependen serta pemilihan lokasi yang 

berbeda. Maka dari itu peneliti berusaha meneruskan dan melanjutkan 

penelitian lebih dalam tentang pengaruh harga dan label halal terhadap minat 

pembelian produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI). Dan 

lokasi penelitian lebih difokuskan pada santri pondok Pesantren Al-Barokah 

Ponorogo. 

Oleh karena itu, berdasarkan kajian pustaka terdahulu yang telah 

dipaparkan di atas, maka penelitian ini belum pernah dilakukan oleh pihak lain. 
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C. Kerangka Pemikiran  

Pada penelitian ini peneliti mengawali kerangka berfikir dari lemahnya 

minat konsumen dalam pembelian produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI). Produk yang berlabel halal merupakan produk yang 

diinginkan masyarakat islam. Namun, tidak hanya produk berlabel halal juga 

mempengaruhi minat pembelian konsumen. Dari hasil tersebut maka dapat 

ditarik pola berfikir sebagai berikut: 

Gambar 2.2 

Hubungan Antara Variabel 

 

Dari telaah pustaka di atas, dapat diajukan kerangka berfikir yaitu “jika 

harga produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) itu 

rendah, maka minat pembelian konsumen mengenai produk kosmetik Herbal 

Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) tinggi dan jika harga  produk kosmetik 

Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) itu tinggi, maka minat pembelian 

konsumen mengenai produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia 

(HPAI) rendah. Jika kualitas produk dari label halal tinggi, maka minat 

Harga 

(X1) 

 

Label Halal 

(X2) 

Minat 

Pembelian 

(Y) 
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pembelian konsumen mengenai produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI) akan tinggi dan jika kualitas produk dari label halal rendah, 

maka minat pembelian konsumen mengenai produk kosmetik Herbal Penawar 

Alwahida Indonesia (HPAI) akan rendah”. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian 

mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya melalui data yang 

diperoleh dari sampel penelitian.32 

Karena hipotesis merupakan kebenaran jawaban atau dugaan yang 

bersifat sementara maka perlu dibuktikan kebenarnya dengan penelitian lebih 

lanjut. Berdasarkan tinjauan di atas maka hipotesis yang akan diuji dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Pengaruh Harga Terhadap Minat Pembelian Produk Kosmeteik 

Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) 

Harga memiliki dua peran utama dalam proses pengambilan 

keputusan para pembeli, yaitu peran alokasi dan peran informasi. Peran 

alokasi dari harga adalah fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk 

memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang 

diharapkan berdasarkan kekuatan membelinya. Peran informasi dari harga 

adalah fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor produk, 

misalnya kualitas. Untuk produk yang telah beredar dapat diterapkan harga 

                                                           
32Ridwan, Dasar-Dasar Statistik (Bandung: Alfabeta, 2014), 163. 
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di bawah harga pasar bila kualitas produk memadai, di atas harga pasar bila 

kualitas produk lebih baik, pada harga pasar bila kualitas produk sama tetapi 

lokasi usaha lebih strategis dan kemampuan promosi lebih baik.33 

Menurut Kotler dan Amstrong harga adalah jumlah keseluruhan nilai 

yang diberikan konsumen untuk memperoleh keuntungan atas 

penggunakaan suatu produk maupun jasa. Secara historis, faktor utama yang 

mempengaruhi minat pembelian konsumen adalah harga.34 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eko Purnomo 

(2016), menyebutkan  bahwa harga mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel dependen minat pembeli.35 

 Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Hetty Sri Wardani 

(2015), menyatakan bahwa harga tidak mempengaruhi minat pembelian.36 

Oleh karena itu peneliti mengajukan hipotesis: 

H1 : Harga berpengaruh  singifikan terhadap minat pembelian produk 

kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) pada santri 

Pondok Pesantren Al-Barokah Ponorogo.  

b. Pengaruh Label Halal Terhadap Minat Pembelian Produk Kosmetik 

Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) 

Lebel dipengaruhi beberapa hal diantaranya penetapan harga, masa 

kadaluarsa, serta pencantuman nilai gizi.37 Kesejahteraan konsumen akan 

                                                           
33Sudaryono, Manajemen Pemasaran, 216-217. 
34Ari Setiyaningrum, Prinsip- Prinsip, 128. 
35Eko Purnomo, “Pengaruh Harga, Kualitas, 24. 
36Hetty Sri Wardani, “Pengaruh Kualitas Produk, 81. 
37Danang Sunyoto, Teori, Kuesioner & Analisi Data 63. 
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meningkat jika ia mengkonsumsi lebih banyak barang yang bermanfaat, 

halal dan mengurangi mengkonsumsi barang yang buruk atau haram.38 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Riskka Cahyati (2016), 

menyatakan bahwa label halal berpengaruh signifikan terhadap minat 

pembelian.39 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Ahmad Izzudin (2018), 

menyatakan bahwa label halal tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 

pembelian.40  

Oleh karena itu peneliti mengajukan hipotesis: 

H2 : Label halal berpengaruh  singifikan terhadap minat pembelian produk 

kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) pada santri 

Pondok Pesantren Al-Barokah Ponorogo. 

c. Pengaruh Harga dan Label Halal Terhadap Minat Pembelian Produk 

Kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) 

Konsumen dalam membeli suatu produk dipengaruhi beberapa faktor 

diantaranya harga, kualitas, merek, kemasan,41 acuan, dan diskon.42 

Konsumen dalam membuat keputusan pembelian suatu produk 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama, faktor budaya meliputi 

budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Kedua, faktor  sosial meliputi, 

kelompok referensi, keluarga, peran dan status. Ketiga, faktor pribadi 

                                                           
38Karim, Riba, Gharar dan Kaidah–Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan 

Ekonomi (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 226. 
39Riskka Cahyati, “Pengaruh P encantuman Label, 6. 
40Ahmad Izzudin, “Pengaruh Label Halal, 287.  
41Danang Sunyoto, Teori, Kuesioner & Analisi Data,65. 
42Ujianto Abdurachman, “Analisis Faktor-Faktor, 34-35. 
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meliputi, usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya 

hidup, kepribadian dan konsep diri. Keempat, faktor psikologis meliputi, 

motivasi, persepsi, pembelajaran, kepercayaan dan sikap.43 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Hetty Sri Wardani 

(2015), menyatakan bahwa kualitas produk dan harga secara simulasi atau 

bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

beli konsumen.44 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asy’arie 

Muhammad (2018), menyatakan bahwa harga dan label halal berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian.45 

Oleh karena itu peneliti mengajukan hipotesis: 

H3 : Harga dan label halal  secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

minat pembelian produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI) pada santri Pondok Pesantren Al-Barokah 

Ponorogo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43Philip Kotler, Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi 12 Jili 1,terj. Bob Sabran (Jakarta: 

Erlangga, 2008), 159–176. 
44Hetty Sri Wardani, “Pengaruh Kualitas Produk dan Harga, 152. 
45Asy’arie Muhammad, “Pengaruh Labelisasi Halal, Harga, 94. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rencangan Penelitian 

Penelitian ini terkait dengan pengaruh harga dan label halal terhadap 

minat pembelian produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) 

pada santri Pondok Pesantren Al-Barokah Ponorogo. Berdasarkan tujuannya, 

penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian pengujian hipotesis. Serta 

metode yang digunakan adalah metode wawancara dan metode kuesioner 

(angket).1 Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, yaitu 

suatu pendekatan penelitian yang obyektif, mencangkup penelitian dan analisis 

data kuantitatif serta menggunakan metode pengujian statistik.2 

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini secara garis besar dibagi 

menjadi dua, yaitu variabel bebas (independent) dan variabel terikat 

(dependent). Variabel bebas (independent), yaitu variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulya variabel terikat 

(dependent).3 Variabel terikat (dependent), yaitu variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (independent).4 

 

                                                           
1Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan 

R&D) (Bandung: ALFABETA, 2015), 193-194. 
2Asep Hermawan, Pedoman Praktis Metodelogi Penelitian Bisnis (Jakarta: LPFE 

Trisakti, 2003), 3. 
3Ibid., 109. 
4Deni Darmawan, Metode Penelitian, 109.  
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Untuk memperjelas variabel - variabel yang digunakan dapat dijelaskan 

sebagi berikut: 

1. Variabel bebas (independent) di sini adalah:  

a) Pertama, harga (X1) yang diukur dengan indikator keterjangkauan harga, 

kesesuaian harga dengan kualitas produk, kesesuaian harga dengan 

manfaat, dan daya saing harga.5 Terdapat 4 indikator dengan 8 item 

pertanyaan masing–masing diukur dengan skala likert 5 point. Dari 

masing-masing indikator dibuat dua pertanyaan agar ketika pengujian 

validitas, jika terdapat item yang tidak valid, maka masih ada yang valid 

lainnya di indikator tersebut. 

b) Kedua, label halal (X2) yang diukur dengan indikator gambar, tulisan, 

kombinasi gambar dan tulisan,  dan menempel pada kemasan.6 Terdapat 

4 indikator dengan 8 item pertanyaan masing–masing diukur dengan 

skala likert 5 point. Dari masing-masing indikator dibuat dua pertanyaan 

agar ketika pengujian validitas, jika terdapat item yang tidak valid, maka 

masih ada yang valid lainnya di indikator tersebut. 

2. Variabel terikat (dependent) di sini adalah:  

a) Minat pembelian (Y), yang diukur dengan indikator minat transaksional, 

minat referensional, minat preferensional, dan minat eksploratif.7 

Terdapat 4 indikator dengan 8 item pertanyaan masing–masing diukur 

                                                           
5Ari Setiyaningrum, Prinsip –Prinsip Pemasaran (Yogyakarta: ANDI, 2015), 127. 
6Pemerintah Indonesia “Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 

Tentang Label dan Iklan Pangan,” dalam http://jdih.pom.go.id, (diakses pada tanggal 26 

Desember, jam 18.58). 
7Doni Juni Priansa, Perilaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer 

(Bandung: Alfabeta, 2017), 172. 

http://jdih.pom.go.id/
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dengan skala likert 5 point. Dari masing-masing indikator dibuat dua 

pertanyaan agar ketika pengujian validitas, jika terdapat item yang tidak 

valid, maka masih ada yang valid lainnya di indikator tersebut. 

Tabel 3.1 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional8 

No. Variabel Sub Variabel Indikator   No. 

Butir 

1. (Y) 

Minat 

Pembelian 

1. Minat 

transaksional, 

1. Produk menjadi 

pilihan utama saat 

membeli. 

1 

2. Merasa senang 

dengan produk yang 

dibeli daripada 

produk lain. 

2 

2. Minat 

referensional, 

 

3. Merekomendasikan 

produk kepada 

kerapat dekat saat 

membelinya. 

3 

4. Produk yang 

disarankan orang tua 

saya saat membeli 

produk. 

4 

3. Minat 

preferensional, 

4. keinginan untuk 

beralih 

menggunakan 

produk. 

5 

5. Minat 

eksploratif. 

6. Mengumpulkan 

informasi sebanyak 

mungkin sebelum 

membeli produk. 

6 

                                                           
8Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2017), 133.  
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7. Tetap mencarai 

informasi. 

7 

2. (X1) 

Harga 

1. Keterjangkauan 

harga, 

1. Harga produk 

terjangkau. 

1 

2. Harga produk 

bervariasi sesuai 

dengan ukuran. 

2 

2. Kesesuaian 

harga dengan 

kualitas produk, 

3. Harga produk sesuai 

dengan kualitas 

produk. 

3 

4. Harga produk sesuai 

dengan hasil yang 

diinginkan. 

4 

5. Kesesuaian 

harga dengan 

manfaat, 

5. Harga produk sesuai 

dengan manfaat 

yang dirasakan. 

7 

6. Harga produk 

memiliki manfaat 

yang bagus 

dibanding produk 

lain.  

8 

7. Daya saing 

harga. 

7. Harga produk dapat 

bersaing dengan 

produk lain. 

5 

8. harga produk lebih 

ekonomis dibanding 

dengan produk lain. 

4 

3. (X2) 

Label Halal 

1. Gambar. 1. Tahu maksud 

gambar label halal. 

1 

2. Perhatian terhadap 

gambar label halal 

sebelum membeli. 

2 
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2. Tulisan. 3. Tulisan “Halal” pada 

label terbaca jelas. 

3 

4. Tulisan “Halal” pada 

gambar membantu 

mengidentifikasi 

sebelum membeli. 

4 

3. Kombinasi 

gambar dan 

tulisan. 

5. Mengetahui label 

halal yang resmi dari 

MUI. 

5 

6. Label halal menjadi 

pertimbangan untuk 

memilih suatu 

produk sebelum 

membeli. 

6 

4. Menempel pada 

kemasan. 

7. Mengetahui jelas 

letak label halal pada 

produk. 

7 

8. Perhatian pada label 

halal yang 

menempel pada 

kemasan sebelum 

membeli. 

8 

Sumber Data: diolah oleh peneliti, 2019. 

 

C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi  yang digunakan dalam penelitian ini adalah santri Pondok 

Pesantren Al-Barokah Ponorogo yang berminat melakukan pembelian 

produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) berjumlah 

169 responden.  
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2. Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus 

slovin: 

𝑛 =
𝑁

𝑁 (𝑑)²+1
  

Keterangan: 

n  :jumlah sampel yang dicari 

N  : jumlah populasi 

d  :persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan.9 

Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini, yaitu: 

𝑛 =
𝑁

𝑁 (𝑑)² + 1
 

𝑛 =
169

169 (0,1)² + 1
 

𝑛 =
169

2,7
 

𝑛 = 62,59 

𝑛 = 63 

Berdasarkan pertimbangan jumlah sampel di atas, maka peneliti 

mengambil sampel sebanyak 63 responden, untuk mengefisien waktu, 

tenaga dan biaya. 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian, yaitu teknik  

probability sampling lebih tepatnya random sampling,10 karena sudah jelas 

                                                           
9Syofian Siregas, Metode Penelitian Kuantitatif: Dilegasi dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual & SPSS (Jakarta: Kencana, 2017), 38 – 39. 
10Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 118.  
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sekali bahwa yang di jadikan sampel santri Pondok Pesantren Al-Barokah 

Ponorogo sejumlah 63 responden. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer dan sumber data sekunder.11 Sumber data primer, yaitu sumber data 

yang langsung meberikan data kepada pengumpul data yang diperoleh dengan 

pengajuan pertanyaan melalui wawancara dan pemberian kuesioner kepada 

responden mengenai harga, label halal terhadap minat pembelian produk 

kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI). Sedangkan sumber data 

sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data yang diperoleh peneliti dengan cara membaca, melihat dan 

mendengar dari buku perpustakaan dan penelitian sebelumnya. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode wawancara dan metode kuesioner yang berisi daftar pertanyaan 

yang terlampir. Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan peneliti untuk menemukan dan mengetahui permasalahan yang 

diteliti lebih mendalam.12 Metode kuesioner (angket) adalah suatu teknik 

                                                           
11Ibid.,193. 
12Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 194. 
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pengumpulan data yang diberikan kepada responden berupa pertanyaan atau 

pernyataan tertulis untuk dijawab.13   

Untuk melihat sikap responden dalam merespon pertanyaan atau 

pernyataan dengan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenominal 

sosial.14 

Dalam pengisian kuesioner, responden harus menjawab pertanyaan 

yang sesuai dengan yang dirasakan atau dialami dengan memberikan tanda 

checklist (√). Peneliti menyediakan skala lima yang harus dijawab responden 

dengan pernyataan bersifat positif skor jawabannya adalah: 

1. SS (Sangat Setuju)   : skor 5 

2.  S (Setuju)     : skor 4 

3. N (Netral)    : skor 3 

4. TS (Tidak Setuju)   : skor 2 

5. STS (Sangat Tidak Setuju)  : skor 1 

Kuesioner di atas ditunjukkan kepada responden santri Pondok 

Pesantren Al-Barokah Ponorogo. 

 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi editing, codeting, dan 

tabulasi.  

                                                           
13Ibid., 199. 
14Ibid., 134. 
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a) Editing 

Editing adalah proses pengecekan atau memeriksa data yang telah 

berhasil dikumpulkan dari lapangan, karena ada kemungkinan data yang 

telah masuk tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan. Tujuan editing 

untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan dan kekurangan data yang 

terdapat pada catatan di lapangan. Di sini penulis bisa mengetahui apakah 

jawaban yang diberikan kepada responden sudah terisi dengan baik dan 

benar atau belum, apabila data yang didapat mengalami kesalahan atau 

kerusakan maka tidak perlu diproses lebih lanjut dalam tahap 

pengolaham data. 

b) Codeting  

Codeting adalah kegiatan pemberian kode tertentu pada tiap-tiap 

data yang termasuk kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat 

dalam bentuk angka-angka atau huruf yang membedakan antara data atau 

identitas data yang akan dianalisi. 

c) Tabulasi  

Tabulasi  adalah proses penempatan data ke dalam bentuk tabel 

yang telah diberi kode sesuai dengan kebutuhan anlisis. Tabel-tabel yang 

dibuat sebaiknya mampu meringkas agar memudahkan dalam proses 

analisi data.15 Di sini penulis membuat tabel dan memasukkan data hasil 

ankget (kuesioner) kedalamnya sebagai persiapan analisi data melalui 

penerapan rumus statistik yang dipilih. 

                                                           
15Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 86-88. 
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2.  Analisis Data  

Dalam penelitian ini alat yang digunakan untuk menganalisis data 

berupa aplikasi software SPSS versi 16.0. Sebelum instrumen penelitian 

digunakan untuk memperoleh data penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji 

coba agar diperoleh instrumen yang valid dan reliabel. 

a) Uji Validitas 

Validitas adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

mampu mengukur apa yang ingin diukur.16 Instrumen yang valit berarti 

instrumen yang digunakan mendapatkan data (mengukur) itu valid.17 Uji 

validitas dapat dihitung dengan menggunakan korelasi Product Moment 

Pearson dengan bantuan SPSS versi 16.0. Korelasi Product Moment 

Pearson adalah untuk mencari arah dan kekuatan hubungan antara 

variabel bebas (X) dengan variabel tak bebas (Y) dan data berbentu 

interval atau rasio. Rumus menghitung nilai korelasi (r) sebagai berikut: 

r =
𝑛(Ʃ𝑋𝑌)− (Ʃ𝑋 .  Ʃ𝑌)

√[𝑛 Ʃ𝑋2− (Ʃ𝑋)2][𝑛 Ʃ𝑌2− (Ʃ𝑌)2]
 

Dimana: 

X :nilai dari setiap item 

Y :nilai dari seluruh item 

n :jumlah sampel 

Dengan ketentuan: 

1) Jika nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti item dinyatakan valid. 

                                                           
16Syofian Siregas, Metode Penelitian Kuantitatif, 46. 
17Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 173. 
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2) Jika nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti item dinyatakan tidak valid.18 

Pengujian validitas, peneliti mengambil sampel 30 responden. 

Sehingga, besarnya dk = 30 – 2 = 28, dengan alpha (5%) 0,05, maka 

didapat  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 0,361. 

Perhitungan validitas instrumen harga terdapat 8 item pernyataan, 

dan dari 8 item pernyataan dinyatakan valid seperti yang terdapat pada 

tabel 3.2. Semetara perhitungan instrumen label halal terdapat 8 item 

pernyataan, dan dari 8 item pernyataan dinyatakan valid seperti yang 

terdapat pada tabel 3.2. 

Pada item minat pembelian terdapat 8 item pertanyaan yang 

diajukan kepada responden. Dari 8 item pernyataan  menunjukkan bahwa 

7 item pernyataan dinyatakan valid, sedangkan 1 item pernyataan 

dinyatakan tidak valid (item 6) seperti yang terdapat pada tabel 3.2.19  

Tabel 3.2 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Pernyataan 𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈  𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

Harga Item 1 0,497 0,361 Valid 

Item 2 0,409 0,361 Valid 

Item 3 0,539 0,361 Valid 

Item 4 0,673 0,361 Valid 

Item 5 0,778 0,361 Valid 

Item 6 0,562 0,361 Valid 

Item 7 0,532 0,361 Valid 

Item 8 0,619 0,361 Valid 

Label Item 1 0,527 0,361 Valid 

                                                           
18Syofian Siregas, Metode Penelitian Kuantitatif, 252-253. 
19Lampiran 3.  
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Halal Item 2 0,689 0,361 Valid 

Item 3 0,643 0,361 Valid 

Item 4 0,752 0,361 Valid 

Item 5 0,623 0,361 Valid 

Item 6 0,820 0,361 Valid 

Item 7 0,543 0,361 Valid 

Item 8 0,613 0,361 Valid 

Minat 

Pembelian 

Item 1 0,689 0,361 Valid 

Item 2 0,667 0,361 Valid 

Item 3 0,613 0,361 Valid 

Item 4 0,422 0,361 Valid 

Item 5 0,572 0,361 Valid 

Item 6 0,174 0,361 Tidak Valid 

Item 7 0,462 0,361 Valid 

Item 8 0,474 0,361 Valid 

Sumber Data: penggolahan SPSS Versi 16.0 dan diolah oleh peneliti, 2019. 

b) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau 

lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukuran 

yang sama pula.20 Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang 

digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama.21 Untuk mengukur reliabilitas  dapat 

digunakan metode Cronbach’s Alpha. Kriteria suatu instrumen penelitian 

dikatakan reliable bila koefisen reliabilitas > 0,6.22 Teknik pengukuran 

reliabilitas sebagai berikut: 

                                                           
20Ibid., 55. 
21Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 173. 
22Syofian Siregas, Metode Penelitian Kuantitatif, 57. 
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Rumus: 𝑟11 = (
𝑘

𝑘−1
) (1- 

∑𝑆𝑖

𝑆𝑡
) 

Dimana: 

𝑟11 = nilai reliabilitas 

𝑘 = jumlah item 

∑𝑆𝑖 = jumlah varians skor tiap-tiap item 

𝑆𝑡 = varians total.23 

Pengujian reliabilitas dilakukan pada 3 variabel utama pada 

penelitian ini, yaitu harga, label halal, dan minat pembelian. Hasil uji 

reliabilita disajikan pada tabel 3.3 sebagi berikut:24 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel Nilai Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan  

Harga 0,713 Reliabel 

Label Halal 0,800 Reliabel 

Minat Pembelian 0,657 Reliabel 

Sumber Data: penggolahan SPSS Versi 16.0 dan diolah oleh peneliti, 2019. 

Nilai reliabilitas variabel (X1) harga dengan perhitungan 

Cronbach’s Alpha diperoleh 𝑟11 sebesar 0,713, dapat dilihat pada tabel 

3.2. Karena 𝑟11 > 0,6 atau 0,713 > 0,6, maka instrumen variabel harga 

dinyatakan reliabel. 

Nilai reliabilitas variabel (X2) label halal dengan perhitungan 

Cronbach’s Alpha diperoleh 𝑟11 sebesar 0,800, dapat dilihat pada tabel 

                                                           
23Nur’adila Asyarifin, “Pengaruh Produk Berlebel BPOM Terhadap Keputusan Beli 

Masyarakat pada Kosmetik di Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 37-38. 
24Lampiran 3.  
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3.2. Karena 𝑟11 > 0,6 atau 0,800 > 0,6, maka instrumen variabel harga 

dinyatakan reliabel. 

Nilai reliabilitas variabel (Y) minat pembelian dengan 

perhitungan Cronbach’s Alpha diperoleh 𝑟11 sebesar 0,657, dapat dilihat 

pada tabel 3.2. Karena 𝑟11 > 0,6 atau 0,657 > 0,6, maka instrumen 

variabel harga dinyatakan reliabel. 

Dalam proses analisinya, teknik yang digunakan selain uji validitas 

dan uji reabilitas, penulis juga menggunakan teknik-teknik  analisis data 

sebagai berikut: 

a) Uji Asumsi Klasik 

1)  Uji Normalitas 

Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi variabel pengganggu atau residusial memiliki distribusi 

normal. Metode regresi yang baik adalah distribusi data normal atau 

mendekati normal. Dikatakan memenuhi normalitas jika nilai residual 

yang dihasilkan lebih besar dari 0,05. Uji Normalitas dapat diuji 

dengan menggunakan model Koslmogorov-Smirov. Dengan ketentuan: 

Terima Ho jika a𝐼 maksimal ≤ 𝐷𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. 

Tolak Ho jika a𝐼 maksimal > 𝐷𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙.  

Untuk membandingkan angka tertinggi dari a𝐼 dengan tabel 

Kolmogorov-Sminorv. Apabila kita menoleransi tingkat kesalahan 



55 
 

55 
 

sebesar 0,05, maka dengan jumlah n diperoleh D₍₀‚₀₅‚ 𝑛₎. Maka dapat 

dirumuskan: D₍₀‚₀₅‚ 𝑛₎ = 1,63/√𝑛.25 

2)  Uji Heteroskedastisitas 

Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai 

sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan 

observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama 

dan signifikansi korelasi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi 

hemoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama atau berbeda disebut 

tidak terjadi heteroskedastisitas.26 

3)  Uji Autokorelasi 

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki 

masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan 

tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Masalah 

autokorelasi timbul apabila korelasi secara linier antara kesalahan 

pengganggu periode t (berada) dengan kesalahan pengganggu periode 

t-1 (sebelumnya). 

Salah satu cara untuk menentukan ada tidaknya masalah 

autokorelasi dengan  menggunakan uji Durbin-Watson (DW) dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

(a)  Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW di bawah -2 (DW < -

2). 

                                                           
25Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2015), 204-208. 
26Danang Sunyoto, Praktik SPSS Untuk Kasus (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 

125. 
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(b)  Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan 

+2 atau -2 ≤ 𝐷𝑊 ≤ +2. 

(c)  Terjadi autokorelasi negatif, jika nilai DW di atas +2 atau DW > 

+2.27 

4)  Uji  Multikolinearitas 

Diterapkan untuk analisi regresi berganda yang terdiri atas dua 

atau lebih variabel bebas/ independent variabel, untuk mengukur 

tingkat asosiasi (keratan) hubungan antara variabel bebas melalui 

besaran koefisien korelasi (r). Dikatakan terjadi multikolinieritas, jika 

koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0,06. 

Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas, jika koefisien korelasi antar 

variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,06 (r ≤ 0,06). 

Cara lain dalam menentukan terjadi multikolinieritas yaitau: 

(a)  Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang 

dibenarkan secara statistik (𝛼), 

(b)  Nilai variance inflation factor (VIF) adalah faktor inflasi 

penyimpangan baku kuadrat. 

Nilai tolerance (𝛼) dan variance inflation factor (VIF) dapat 

dicari dengan menggunakan kuadrat nilai tersebut sebagai berikut:  

- Besar nilai tolerance (𝛼): 𝛼 = 1/ VIF. 

- Besar nilai variance inflation factor (VIF) : VIF = 1/ 𝛼. 

                                                           
27Ibid., 134. 
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Variabel bebas mengalami multikolinieritas jika: 𝛼 hitung < 𝛼 

dan VIF hitung > VIF. 

Variabel bebas tidak mengalami multikolinieritas jika: 𝛼 

hitung > 𝛼 dan VIF hitung < VIF. 

Cara mengatasi multikolinierita:  

(a) Menghilangkan salah satu atau lebih variabel bebas yang 

mempunyai koefisien korelasi tinggi atau menyebabkan 

multikolinieritas. 

(b)  Jika tidak dihilangkan (nomor 1) hanya digunakan untuk 

membantu memprediksi dan tidak untuk diinterprestasikan. 

(c) Mengurangi hubungan linier antar variabel bebas dengan 

menggunakan logaritma natural (In). 

(d) Menggunakan metode lain misalnya metode regresi Bayesian, 

dan metode regresi ridge. 28 

 

b) Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi Linier Berganda adalah alat yang digunakan untuk 

memprediksi permintaan di masa akan datang berdasarkan data masa lalu 

atau untuk mempengaruhi pengaruh satu atau lebih variabel bebas 

(independent) terhadap suatu variabel tak bebas (dependent).  

Rumus regresi linier berganda: 

Y = a +𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 

                                                           
28Ibid., 121-122. 
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Dimana: 

Y = Variabel terikat 

𝑋1 = Variabel bebas pertama 

𝑋2 = Variabel bebas kedua 

a  = Konstanta 

𝑏1 = Konstanta pertama 

𝑏2 = Konstanta kedua.29 

 

c) Uji Hipotesis 

1)  Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Tujuan Uji t adalah untuk membandingkan (membedakan) 

apakah kedua variabel tersebut sama atau berbeda. Gunanya untuk 

menguji kemampuan generalisasi (signifikasi hasil penelitian yang 

berupa perbandingan dua rata-rata sampel). Rumus uji t dua variabel 

sebagi berikut:  

𝑡
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔=

𝑋₁̅̅ ̅ −  𝑋₂̅̅ ̅

√
𝑆1  
𝑛1

+
𝑆2  
𝑛2

−2𝑟 (
𝑠1

√𝑛1
)+(

𝑠2

√𝑛2
)

 

Dimana:  

𝑋1̅̅̅̅   = rata-rata sampel ke 1 

𝑋₂̅̅ ̅  = rata-rata sampel ke 2 

n   = jumlah sampel 

r  = nilai korelasi 𝑋1 dengan 𝑋2 

                                                           
29Syofian Siregas, Metode Penelitian Kuantitatif, 301. 
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𝑆1     = variabel sampel ke 1 

𝑆2   = variabel sampel ke 2 

𝑠1   = standar deviasi sampel ke 1 

𝑠2   = standar devisiasi sampel ke 2.30 

2)  Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji signifikan simultan (Uji F) dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah varians kedua kelompok, sama atau berbeda.  

Dengan rumus:  𝐹
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 

𝑆𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟
2

𝑠𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
2

 

Dengan kriteria pengujian: 

Ho diterima, jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  , dengan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   = ₍₁ˍ𝛼₎𝐹𝑘;𝑛−1. 

Ho tolak, jika F mempunyai harga-harga lain.31 

3) Uji  Koefisien  Determinasi  (R Square)   

Koefisien determinasi (R Square) pada persamaan regresinya 

linier, dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

R Square = 
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 

Dimana: 

R² : Koefisien determinasi/ proporsi keragaman/ variabelitas total di 

sekitar nilai tengah �̅� ̅ yang dapat dijadikan oleh model regresi 

(biasanya dinyatakan dalam prosentase).32 

                                                           
30Ridwan & Sunarta, Pengantar Statistika untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, 

Komunikasi, Ekonomi, dan Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2015), 126. 
31Retno Widyaningrum, Statistika, 221-222. 
32Andhita Dessy Wulansari, Statistika Parametrik Terapan Untuk Penelitian 

Kuantitatif  (Ponorogo: STAIN Po PRESS, t.th.), 133. 
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Untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen menggunakan rumus Korelasi 

Pearson Product Moment, sebagai berikut:  

𝑟𝑥𝑦

𝑛 (Ʃ𝑋𝑌) −  (Ʃ𝑋). (Ʃ𝑌)

√{𝑛. Ʃ𝑋2 − (Ʃ𝑋)2} . {𝑛. Ʃ𝑌2 −  (Ʃ𝑌)²}
 

Korelasi PPM dilambangkan dengan (r) dengan ketentuan nilai 

r tidak boleh lebih dari harga (-1 ≤ r ≤ + 1). Apabila nilai r = -1 

artinya korelasinya negatif sempurna, r = 0 artinya tidak ada korelasi, 

dan r = 1 berarti korelasinya sangat kuat. Sedangkan arti harag r 

dikonsultasikan dengan tabel Interprestasi Nilai r sebagai berikut:33 

Tabel 3.4 

Interprestasi Koefisien Korelasi Nilai r 

Interval 

Koefisiensi 

0,08 – 

1,000 

0,60 – 

0,799 

0,40 – 

0,599 

0,20 – 

0,399 

0,00 – 

0,199 

Tingkat 

Hubungan 

Sangat 

Kuat 

Kuat Cukup 

Kuat 

Rendah Sangat 

Rendah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan, 62.   
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu 

mengukur apa yang ingin diukur.1 Instrumen yang valit berarti instrumen 

yang digunakan mendapatkan data (mengukur) itu valid.2  Ketentuan yang 

digunakan untuk menentukan valid atau tidak valid suatu instrumen adalah 

nilai 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Dengan ketentuan, jika nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti item 

dinyatakan valid dan sebaliknya jika nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti item 

dinyatakan tidak valid.3 

Uji validitas dapat dihitung dengan menggunakan korelasi Product 

Moment Pearson dengan bantuan SPSS versi 16.0. Korelasi Product 

Moment Pearson adalah untuk mencari arah dan kekuatan hubungan antara 

variabel bebas (X) dengan variabel tak bebas (Y) dan data berbentu interval 

atau rasio.4 Pengujian ini dilakuakn pada data tahap awal atau uji coba yang 

dilakukan kepada non responden terlebih dahulu sejumlah 30 responden. 

Sehingga, besarnya dk = 30 – 2 = 28, dengan alpha (5%) 0,05, maka didapat 

 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 0,361. 

                                                           
1Syofian Siregas, Metode Penelitian Kuantitatif: Dilegasi dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual & SPSS (Jakarta: Kencana, 2017), 46. 
2Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan(Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan 

R&D) (Bandung: ALFABETA, 2015), 173. 
3Syofian Siregas, Metode Penelitian Kuantitatif, 253. 
4Ibid., 252.  
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Hasil dari perhitungan validitas variabel harga dan label halal 

terhadap minat pembelian produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI) terangkum dalam tabel 4.1 sebagai beriut:5 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Pernyataan 𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈  𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

Harga Item 1 0,497 0,361 Valid 

Item 2 0,409 0,361 Valid 

Item 3 0,539 0,361 Valid 

Item 4 0,673 0,361 Valid 

Item 5 0,778 0,361 Valid 

Item 6 0,562 0,361 Valid 

Item 7 0,532 0,361 Valid 

Item 8 0,619 0,361 Valid 

Label Halal Item 1 0,527 0,361 Valid 

Item 2 0,689 0,361 Valid 

Item 3 0,643 0,361 Valid 

Item 4 0,752 0,361 Valid 

Item 5 0,623 0,361 Valid 

Item 6 0,820 0,361 Valid 

Item 7 0,543 0,361 Valid 

Item 8 0,613 0,361 Valid 

Minat 

Pembelian 

Item 1 0,689 0,361 Valid 

Item 2 0,667 0,361 Valid 

Item 3 0,613 0,361 Valid 

Item 4 0,422 0,361 Valid 

Item 5 0,572 0,361 Valid 

Item 6 0,174 0,361 Tidak Valid 

Item 7 0,462 0,361 Valid 

Item 8 0,474 0,361 Valid 

Sumber Data: penggolahan SPSS Versi 16.0 dan diolah oleh peneliti, 2019. 

Dari pernyataan-pernyataan di atas yang tidak valid atau 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka pernyataan tersebut dikeluarkan atau dihapus dari item 

pernyataan yang akan digunakan untuk penyebaran kuesioner (angket) ke 

                                                           
5Lampiran .3  
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pada responden yang sesungguhnya. Sehingga hanya 8 item pernyataan 

untuk variabel harga, 8 item pernyataan untuk variabel label halal dan 7 

item pernyataan untuk variabel minat pembelian. 

2. Uji Relibilitas  

Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran 

tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap 

gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukuran yang sama pula.6 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang digunakan beberapa kali 

untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.7 

Untuk mengukur reliabilitas  dapat digunakan metode Cronbach’s Alpha. 

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliable bila koefisen 

reliabilitas > 0,6.8 Hasil dari pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel 

4.2 di bawah ini:9 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel Nilai Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan  

Harga 0,713 Reliabel 

Label Halal 0,800 Reliabel 

Minat Pembelian 0,657 Reliabel 

Sumber Data: penggolahan SPSS Versi 16.0 dan diolah oleh peneliti, 2019. 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan uji statistik 

Cronbach’s Alpha, menunjukkan bahwa  Nilai Cronbach’s Alpha X1, X2, 

                                                           
6Syofian Siregas, Metode Penelitian Kuantitatif, 55. 
7Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 173. 
8Syofian Siregas, Metode Penelitian Kuantitatif, 57. 
9Lampiran 3.  
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dan Y > 0,60, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel X1, X2, dan Y 

reliabel semua. 

3. Analisisi Korelasi 

Analisis korelasi adalah suatu analisis yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. pada 

penelitian ini, korelasi yang digunakan adalah korelasi product moment 

untuk melihat bagaimana hubungan antara dua variabel yaitu variabel Y 

dengan variabel X. Untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara dua 

variabel signifikan atau tidak dengan menggunakan nilai  𝑅𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau sing. 

Jika nilai 𝑅ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔> 𝑅𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka hubungan antara kedua variabel singnifikan. 

Dan sebaliknya, jika  𝑅ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔< 𝑅𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka hubungan antara kedua variabel 

tidak signifikan. Hasil pengujian korelasi antara variabel X dan Y 

ditunjukkan pada tabel 4.3 di bawah ini:10 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Korelasi Antara Variabel X dan Variabel Y 

No Korelasi  𝑹𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈  𝑹𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

1 X1 dan Y 0,410 0,248 Signifikan 

2 X2 dan Y 0,291 0,248 Signifikan 

Sumber Data: penggolahan SPSS Versi 16.0 dan diolah oleh peneliti, 2019. 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa korelasi antara X1 

dan Y signifikan karena nilai  𝑅ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,410 lebih besar dari 0,248. 

Korelasi antara X2 dan Y signifikan karena nilai  𝑅ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,291 lebih 

                                                           
10Lampiran 5.  



65 
 

65 
 

besar dari 0,248. Jadi korelasi antara X1 dan Y, X2 dan Y dinyatakan 

signifikan. 

 

B. Hasil Pengujian Diskripsi  

1. Data Tentang Harga  

Data tentanag harga diperoleh peneliti dengan menggunakan metode 

angket yang disajikan peneliti berupa pernyataan yang dipilih oleh 

responden. Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah santri 

Pondok Pesantren Al-Barokah Ponorogo yang berjumlah 63 responden. 

Hasil tanggapan responden terhadap harga dapat dijelaskan pada tabel 4.4 

berikut ini: 

Tabel 4.4 

Hasil Tanggapan Responden Terhadap Harga 

No Pertanyaan Skor Jml. 

Skor 

Jumlah 

Frekue

nsi 
SS S N TS STS 

1. Harga produk 

kosmetik Herbal 

Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI) 

terjangkau.     

7 49 7 0 0 253 63 

2. Harga bervariasi 

sesuai dengan ukuran 

produk kosmetik 

Herbal Penawar 

Alwahida Indonesia 

(HPAI).      

5 45 13 0 0 243 63 

3. Harga produk 

kosmetik Herbal 

Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI) 

sesuai dengan 

kualitas produk.        

4 43 15 1 0 239 63 

4. Harga produk 

kosmetik Herbal 

Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI) 

sesuai dengan hasil 

3 44 15 1 0 236 63 
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yang diinginkan.      

5. Harga produk 

kosmetik Herbal 

Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI) 

yang dapat bersaing 

dengan produk 

kosmetik lain.      

2 19 41 1 0 211 63 

6. Harga produk 

kosmetik Herbal 

Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI) 

lebih ekonomis 

dibandingkan dengan 

produk kosmetik  

lain. 

0 18 43 2 0 207 63 

7. Harga produk 

kosmetik Herbal 

Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI) 

sesuai dengan 

manfaat yang saya 

rasakan. 

4 30 25 4 0 223 63 

8. Harga produk 

kosmetik Herbal 

Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI) 

memiliki manfaat 

yang bagus 

dibanding produk 

kosmetik lain. 

4 27 32 0 0 223 63 

Jumlah Skor 1834   

Sumber data: primer dan dioleh peneliti, 2019 

Pernyataan responden sebagaimana pada tabel 4.4 menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden memberikan pernyataan yang tinggi 

terhadap variabel harga pada produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI), artinya pernyataan responden menunjukkan bahwa harga 

pada produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) 

memiliki harga yang relatif terjangkau, dan tidak terlalu tinggi.  
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Berdasarkan pernyataan mengenai harga pada produk kosmetik 

Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) dengan minat beli santri 

Pondok Pesantren Al-Barokah Ponorogo, menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden menyatakan sesuai. Kesesuaian harga dengan kualitas yang 

diberikan akan memberikan kepercayaan seseorang terhadap produk 

tersebut. 

2. Data Tentang Label Halal  

Data tentanag label halal diperoleh peneliti dengan menggunakan 

metode angket yang disajikan peneliti berupa pernyataan yang dipilih oleh 

responden. Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah santri 

Pondok Pesantren Al-Barokah Ponorogo yang berjumlah 63 responden. 

Hasil tanggapan responden terhadap label halal dapat dijelaskan pada tabel 

4.5 berikut ini: 

Tabel 4.5 

Hasil Tanggapan Responden Terhadap Label Halal 

No Logo 

Halal 

Pertanyaan Skor Jml. 

Skor 

Jml.

Frek

uensi 
SS S N T

S 

S

T

S 

1.  

 

Saya tahu maksud dari 

gambar di samping.  
15 

4

5 
3 0 0 266 63 

2. 
 

Saya selalu 

memperhatikan ada 

tidaknya gambar 

tersebut pada kemasan 

sebelum melakukan 

pembelian produk 

kosmetik Herbal 

Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI).  

32 
2

5 
6 0 0 278 63 
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3. 
 

Tulisan "Halal" pada 

gambar disamping 

terbaca dengan jelas. 33 
2

8 
2 0 0 283 63 

4. 
 

Adanya tulisan "Halal"   

yang terdapat pada 

gambar tersebut 

membantu saya 

mengidentifikasi 

produk sebelum saya 

melakukan pembelian 

produk kosmetik 

Herbal Penawar 

Alwahida Indonesia 

(HPAI). 

19 
3

9 
5 0 0 266 63 

5. 
 

Saya mengetahui 

gabungan gambar dan 

tulisan di samping 

adalah "Label Halal" 

resmi dari MUI.  

9 
2

0 

3

3 
1 0 224 63 

6. 
 

Adanya "Label Halal" 

menjadi pertimbangan 

saya memilih produk 

kosmetik Herbal 

Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI) 

sebelum saya 

melakukan pembelian.  

12 
3

6 

1

4 
1 0 250 63 

7. 
 

Saya mengetahui 

dengan  jelas letak 

"Label Halal" di 

samping pada kemasan 

produk kosmetik 

Herbal Penawar 

Alwahida Indonesia 

(HPAI).  

12 
3

8 

1

2 
1 0 250 63 

8. 
 

Karena terdapat pada 

kemasan, "Label 

Halal" mempermudah 

saya dalam memberi 

informasi dan 

keyakinan akan mutu 

produk kosmetik 

Herbal Penawar 

Alwahida Indonesia 

(HPAI). 

17 
3

8 
8 0 0 262 63 

Jumlah Skor 2079   

Sumber data: primer dan dioleh peneliti, 2019 
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Pernyataan responden sebagaimana pada tabel 4.5 menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden memberikan pernyataan yang tinggi 

terhadap variabel label halal pada produk kosmetik Herbal Penawar 

Alwahida Indonesia (HPAI), artinya pernyataan responden menunjukkan 

bahwa label halal pada produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI) merupakan sesuatu yang di anggap penting karena dengan 

adanya label halal tersebut memudahkan umat islam untuk membeli produk 

yang dihalalkan oleh syariat islam dan dengan adanya label halal sangat 

jelas bahwa kandungan yang digunakan dalam pembuatan produk kosmetik 

tidak mengandung unsur atau barang haram dalam proses pembuatannya 

serta dilarang untuk dikonsumsi umat Islam.  

Berdasarkan pernyataan mengenai label halal pada produk kosmetik 

Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI), menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden menyatakan sangat sesuai  dan menyatakan bahwa adanya 

tulisan atau logo halal  pada kemasan dapat membantu mengidentifikasi 

sebelum melakukan pembelian produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI). Hal ini menunjukkan bahwa pembelian produk berlabel 

halal menjadi salah satu hal yang dapat memenuhi kebutuhan mereka akan 

kosmetik yang halal dan bebas dari unsur atau barang haram dalam proses 

pembuatannya serta dilarang untuk dikonsumsi umat Islam. Kesesuaian 

kehalalan produk dengan kualitas yang diberikan akan memberikan satu 

kepercayaan seseorang terhadap produk tersebut. 
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3. Data Tentang Minat Pembelian   

Data tentanag minat pembelian diperoleh peneliti dengan 

menggunakan metode angket yang disajikan peneliti berupa pernyataan 

yang dipilih oleh responden. Dalam penelitian ini yang dijadikan responden 

adalah santri Pondok Pesantren Al-Barokah Ponorogo yang berjumlah 63 

responden.  

Hasil tanggapan responden terhadap minat pembelian dapat 

dijelaskan pada tabel 4.6 berikut ini: 

Tabel 4.6 

Hasil Tanggapan Responden Terhadap Minat Pembelian 

No Pertanyaan Skor Jml. 

Skor 

Jml. 

Frek

uensi 
SS S N TS STS 

1. Produk kosmetik Herbal 

Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI) menjadi 

pilihan utama saya saat 

membeli produk kosmetik. 

1 26 36 0 0 217 63 

2. Saya lebih senang membeli 

produk kosmetik Herbal 

Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI) 

dibanding produk pesaing.  

1 30 29 3 0 218 63 

3. Saya akan 

merekomendasikan produk 

kosmetik Herbal Penawar 

Alwahida Indonesia 

(HPAI) pada kerabat dekat 

saat membeli produk 

kosmetik.  

2 23 36 2 0 214 63 

4. Produk kosmetik Herbal 

Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI) adalah 

merek yang disarankan 

orang tua saya saat 

membeli produk kosmetik.  

0 7 50 6 0 189 63 
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5. Saya ingin beralih 

menggunakan produk 

kosmetik Herbal Penawar 

Alwahida Indonesia 

(HPAI) karena terbuat dari 

bahan herbal dan sudah 

berlabel halal. 

3 21 38 1 0 215 63 

6. Saya akan mengumpulkan 

informasi sebanyak 

mungkin sebelum membeli 

produk kosmetik Herbal 

Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI).  

2 31 29 1 0 223 63 

7. Saya tetap mencari 

informasi tentang produk 

kosmetik Herbal Penawar 

Alwahida Indonesia 

(HPAI) sebagai produk 

kosmetik yang herbal dan 

aman dikonsumsi umat 

islam. 

3 36 24 0 0 231 63 

Jumlah Skor 1507   

Sumber data: primer dan dioleh peneliti, 2019 

Pernyataan respoden sebagaimana pada tabel 4.6 menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden memberikan pernyataan yang tinggi 

terhadap minat pemelian produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI). Hal ini didukung oleh kurang adanya keinginan untuk 

tidak memebeli produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia 

(HPAI). Berdasarkan pernyataan responden menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden yakin terhadap produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI) dan ingin membelinya sebagai kebutuhan dibandingkan 

dengan produk kosmetik lainnya. 
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C. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Hasil Pengujian Asumsi Klasik  

1.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi variabel pengganggu atau residusial memiliki distribusi normal. 

Metode regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati 

normal. Dikatakan memenuhi normalitas jika nilai residual yang 

dihasilkan lebih besar dari 0,05. Uji normalitas dapat diuji dengan 

menggunakan model Koslmogorov-Smirov.11  

Hipotesis yang digunakan: 

H₀ :Residual berdistribusi normal 

H₁ :Residual tidak berdistribusi normal 

Hasil uji normalitas data dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai 

berikut:12 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas 

 Koslmogorov-Smirov 

Statistik N Signifikansi 

Unstandardized 

Residual 

0,462 63 0,983 

Sumber Data: penggolahan SPSS Versi 16.0 dan diolah oleh peneliti, 2019. 

Hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi uji normalitas sebesar 0,983 dimana nila tersebut lebih 

                                                           
11Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2015), 204-208. 
12Lampiran 6.  
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besar dari 0,05 sehingga ketentuan H₀ diteria dan disimpulkan bahwa 

asumsi normalitas terpenuhi. 

1.2 Uji Heteroskedastisitas   

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji mengenai sama 

atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan 

observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama 

terjadi hemoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama atau berbeda 

disebut tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Hipotesis yang digunakan: 

H₀     :Varian residual homogen (tidak terjadi kasus heteroskedastisitas) 

H₁    :Varian residual tidak homogen (terjadi kasus heteroskedastisitas) 

Jika nilai signifikan (p-value) semua variabel independen > 0,05 

maka H₀ diterima yang artinya varian residual homogen (tidak terjadi 

heteroskedastisitas).13  

Hasil dari pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 

4.8 sebagai berikut:14 

Tabel 4.8 

Output Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .034 1.854  .018 .986 

                                                           
13Danang Sunyoto, Praktik SPSS Untuk Kasus (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 

125. 
14Lampiran 6. 
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X1 .052 .049 .143 1.063 .292 

X2 -.004 .052 -.009 -.070 .944 

a. Dependent Variable: ABS_RES    

Sumber Data: penggolahan SPSS Versi 16.0 dan diolah oleh peneliti, 2019. 

Tabel 4.8 menunjukkan hasil pengujian heteroskedastisitas 

dengan variabel dependen adalah harga mutlak residual. Dari hasil 

tersebut, dapat dibuat keterangan yang ditunjukkan pada tabel 4.9 di 

bawah ini: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel T Sig Keterangan 

X1 -1,063 0.292 Tidak ada pengaruh 

X2 -0,070 0.944 Tidak ada pengaruh 

Sumber Data: penggolahan SPSS Versi 16.0 dan diolah oleh peneliti, 2019. 

Tabel 4.9 menunjukkan hasil pegujian heteroskedastisitos. Dari 

hasil tersebut diketahui bahwa nilai signifikasi untuk semua variabel 

bebas lebih besar dari 0.05 (alpha 5%), yang berarti tidak ada pengaruh 

variabel dependen terhadap variabel X1, dan X2. Karena variabel X1, 

dan X2 tidak ada pengaruh terhadap harga mutlak residual maka H₀ 

diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitos sehingga asumsi heteroskedastisitos terpenuhi. 

1.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam satu 

model regresi linier ada korelasi antara residual pada periode t dengan 

residual pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. 
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Hipotesis yang digunakan: 

Ho  :Tidak terjadi korelasi antara residual 

H₁   :Terdapat korelasi antara residual 

Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model 

regresi dilakukan melalui pengujian terhadap uji Durbin Watson (Uji 

DW). Salah satu cara untuuk menentukan ada tidaknya maslah 

autokorelasi dengan  menggunakan uji Durbin-Watson (DW) dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW di bawah -2 (DW < -2) 

b. Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 

atau -2 ≤ 𝐷𝑊 ≤ +2. 

c. Terjadi autokorelasi negatif, jika nilai DW di atas +2 atau DW > 

+2.15 

Dengan ketentuan seperti ditunjukkan pada tabel 4.10 di bawah 

ini:16 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Autokorelsi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .444a .197 .170 1.802 1.616 

a. Predictors: (Constant), X2, X1   

b. Dependent Variable: Y    

Sumber Data: penggolahan SPSS Versi 16.0 dan diolah oleh peneliti, 2019. 

                                                           
15Danang Sunyoto, Praktik SPSS Untuk, 134. 
16Lampiran 6.  
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Berdasarkan tabel 4.10 di atas, dilihat bahwa nilai Durbin- 

Watson sebesar 1,616. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

autokorelasi karena nilai Durbin-Watson diantara -2 dan +2. 

1.4 Uji  Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas digunakan untuk  menguji apakah model 

regresi  ditemukan adanya korelsi antara variabel independent. Model 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi  diantara varibel bebas.17 

Hipotesis yang digunakan: 

Ho  :Tidak terjadi korelasi antara variabel independen 

H₁   :Terdapat korelasi antara variabel independen 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas digunakan 

Variance Inflation Factor  (VIF). Apabila semua variabel independen 

nilai VIF < 10, maka H₀ diterima, yang artinya persamaan regresi linier 

berganda tidak terjadi kasus multikolinearitas. Hasil uji 

multikolinearitas ditunjukkan pada tabel 4.11 di bawah ini:18 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Bebas Tolerance VIF Keterangan 

X1 0,899 1.112 Non multikolinieritas 

X1 0,899 1.112 Non multikolinieritas 

Sumber Data: penggolahan SPSS Versi 16.0 dan diolah oleh peneliti, 2019. 

 

 

 

                                                           
17Danang Sunyoto, Praktik SPSS Untuk, 134.  
18Lampiran 6.  
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2. Hasil Pengujian Analisi Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi linier berganda adalah alat yang digunakan untuk 

memprediksi permintaan dimasa akan datang berdasarkan data masa lalu 

atau untuk mempengaruhi pengaruh satu atau lebih variabel bebas 

(independent) terhadap suatu variabel tak bebas (dependent).19 Hasil 

estimasi koefisien model regresi linier berganda dilihat pada tabel 4.12.  

Tabel 4.12 

Hasil Estimasi Koefisien Regresi 

Variabel Independen Koefisiensi (B) 

(Contant) 12,235 

X1 0,250 

X2 0,134 

Sumber Data: penggolahan SPSS Versi 16.0 dan diolah oleh peneliti, 2019. 

Berdasarkan hasil dari tabel 4.12 dapat dibuat model persamaan 

regresi sebagai berikut: 

Y = 12,235 + 0,250X₁ + 0,134X₂ + error 

Konstanta (b₀) 

Nilai konstanta (b₀) sebesar 12,235 menunjukkan bahwa, apabila 

variabel independen X1, dan X2 nol atau tidak ada maka minat pembelian 

adalah sebesar 12,235 satuan. 

Konstanta (b₁) Untuk Variabel X1 

Besarnya nilai koefisien regresi (b₁) sebesar 0,250. Nilai (b₁) yang 

positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel harga 

yang berkelanjutan (X1) dengan variabel minat pembelian (Y). 

                                                           
19Syofian Siregas, Metode Penelitian Kuantitatif, 301.  
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Konstanta (b₂) Untuk Variabel X2 

Besarnya nilai koefisien regresi (b₂) sebesar 0,134. Nilai (b₂) yang 

positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel label 

halal yang berkelanjutan (X2) dengan variabel minat pembelian (Y). 

 

3. Hasil Pengujian Hipotesis  

3.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Uji t digunakan untuk membandingkan (membedakan) apakah 

kedua variabel tersebut sama atau berbeda. Gunanya untuk menguji 

kemampuan generalisasi (signifikansi hasil penelitian yang berupa 

perbandingan dua rata-rata sampel).20 

Hipotesisi yang digunakan: 

H₀ : Variabel X  tidak berpengaruh singnifikan terhadap variabel Y 

H₁ : Variabel X berpengaruh singnifikan terhadap variabel Y 

Jika nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka tolak H₀, yang artinya variabel 

X berpengaruh singnifikan terhadap variabel Y. Hasil uji parsial atau uji 

t dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut ini:21 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Coefficientsa   

Variabel 

Independen  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients T Sig. 

Keterangan 

                                                           
20Ridwan & Sunarta, Pengantar Statistika untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, 

Komunikasi, Ekonomi, dan Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2015), 126.  
21Lampiran 8.  



79 
 

79 
 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
12.235 3.251 

 
3.764 .000 

 

X1 
.250 .086 .353 2.896 .005 

Ada 

Pengaruh 

X2 
.134 .091 .179 1.471 .146 

Tidak ada 

pengaruh 

a. Dependent Variable: Y       

Sumber Data: penggolahan SPSS Versi 16.0 dan diolah oleh peneliti, 2019. 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.13 dapat 

dijelaskan hasil uji t sebagai berikut: 

a. Pengujian pengaruh X1 terhadap Y menghasilkan nilai signifikansi 

uji t sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 sehingga tolak H₀. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan X1 terhadap Y. 

Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesisi yang berbunyi “Harga 

berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian produk kosmetik 

Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) pada santri Pondok 

Pesantren Al-Barokah Ponorogo” diterima, dan H₀ ditolak. Artinya, 

bahwa variabel (X1) harga berpengaruh signifikan terhadap variabel 

(Y) minat pembelian produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI) pada santri Pondok Pesantren Al-Barokah 

Ponorogo.  

b. Pengujian pengaruh X2 terhadap Y menghasilkan nilai signifikansi 

uji t sebesar 0,146 lebih besar dari 0,05 sehingga terima H₀. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan X2 terhadap 

Y. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis yang berbunyi “Label 
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halal berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian produk 

kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) pada santri 

Pondok Pesantren Al-Barokah Ponorogo” ditolak, dan H₀ diterima. 

Artinya, bahwa variabel (X2) label halal tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel (Y) minat pembelian produk kosmetik 

Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) pada santri Pondok 

Pesantren Al-Barokah Ponorogo. 

3.2 Uji Signifikansi Simultat (Uji F)  

Uji signifikan simultan (Uji F) dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah varians kedua kelompok, sama atau berbeda.  

Dengan kriteria pengujian: 

Ho diterima, jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  , dengan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   = ₍₁ˍ𝛼₎𝐹𝑘;𝑛−1. 

Ho tolak, jika F mempunyai harga-harga lain.22 

Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut:23 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Signifikansi Simultat (Uji F) 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 47.827 2 23.914 7.367 .001a 

      

Residual 194.776 60 3.246   

Total 242.603 62    

a. Predictors: (Constant), X2, X1     

b. Dependent Variable: Y     

Sumber Data: penggolahan SPSS Versi 16.0 dan diolah oleh peneliti, 2019. 

                                                           
22Retno Widyaningrum, Statistika, 221-222. 
23Lampiran 8.  
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Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh nili 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 7,367 dengn 

signifikansi uji F sebesr 0,001. Karen nili 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  =7,367 > 3,150 maka 

tolak H₀ sehingga model regresi yang dihasilkan sesuai. Atau karena 

nilai sing = 0,001 < 0,05 maka model regresi yang di hasilkan sesuai. 

3.3 Uji  Koefisien  Determinasi  (R Square) 

Untuk mengetahui besar pengaruh dari variabel X1 dan X2 

terhadap Y dapat diketahui dengan menghitung R square (koefisien 

determinasi). Nilai R square hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 

sebagi berikut:24 

Tabel 4.16 

Nilai R dan R square 

r R square 

0.444 0.197 

Sumber Data: penggolahan SPSS Versi 16.0 dan diolah oleh peneliti, 2019. 

Berdasarkn hsil yang ditunjukkan pada tabel 4.16 diketahui 

bahwa nilai r yang diperoleh sebesr 0,444 menunjukkan bahwa 

hubungan antara variabel X1, X2 terhadap Y tergolong sangat rendah 

karena nilai r yang dihasilkan mendekati angka 0. Nilai R square yang 

diperoleh sebesar 0,197 memiliki arti bahwa pengaruh variabel X1, X2 

terhadap Y adalah sebesar 0,197 = 19,7% dan sisanya 80,3% 

dipengaruhi oleh faktor lain selain X1, dan X2 yang tidak masuk dalam 

model.  

 

                                                           
24Lampiran 8.  
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D. Pembahasan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga dan label 

halal terhadap minat pembelian produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI) di Pondok Pondok Pesantren Al-Barokah Ponorogo baik 

secara parsial maupun simultan.  

Pembahasan penelitian ini secara rinci dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengaruh harga terhadap minat pembelian produk kosmetik Herbal 

Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) pada santri Pondok Pesantren 

Al-Barokah Ponorogo 

Menurut Kotler dan Amstrong harga adalah jumlah keseluruhan nilai 

yang diberikan konsumen untuk memperoleh keuntungan atas penggunakan 

suatu produk maupun jasa. Secara historis, faktor utama yang 

mempengaruhi minat pembelian konsumen adalah harga.25 Dalam teori 

minat pembelian dijelaskan bahwa semakin tinggi harga suatu produk, maka 

semakin sedikin minat pembelian konsumen atas produk tersebut. 

Begitupun sebaliknya jika harga semakin rendah, maka semakin banyak 

minat pembelian konsumen atas produk tersebut.26 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial harga 

berpengaruh terhadap minat pembelian, yang berarti bahwa harga yang 

ditawarkan oleh mitra sangat terjangkau dan mampu menarik minat 

pembelian oleh konsumen. Hal ini didukung dengan hasil yang diperoleh 

dengan nilai regresi linier berganda yang menghasilkan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 

                                                           
25Ari Setiyaningrum, Prinsip- Prinsip Pemasaran (Yogyakarta: ANDI, 2015), 128. 
26Eko Suprayitno, Ekonomi Mikro Perspektif Islam (Malang: UIN-MALANG PRESS, 

2008), 103. 
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2,897 dengan tingkat signifikansi sebesar sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 

(0,005 <0,05). Maka dalam penelitian ini bahwa “harga mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap minat pembelian” berarti terbukti 

kebenarannya atau artinya H₁ diterima dan H₀ ditolak.  

Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang  

juga menunjukkan bahwa harga berpengaruh terhadap minat pembelian 

yang dilakukan oleh Eko Purnomo (2016), yang berjudul “Pengarauh Harga, 

Kualitas Produk, dan Lokasi Terhadap Minat Beli Konsumen dalam 

Membeli Beras Lokal (Studi Kasus Desa Rambah Utara)”. 

Hasil penelitian Eko Purnomo menunjukkan bahwa hasil signifikansi 

0,000 yang mana p value < 0,05. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa 

harga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

dependen minat pembeli. 

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa harga merupakan faktor 

utama yang sangat penting dalam mempengaruhi minat pembelian 

konsumen. Karena dari harga yang terjangkau bisa menjadi bahan 

pertimbangan atau evaluasi alternatif dari beberapa produk serupa yang 

konsumen ketahui. Dengan penetapan harga yang tidak terlalu mahal, 

mampu menarik perhatian konsumen. Sehingga konsumen menjadi tertarik 

dan berminat untuk melakukan pembelian produk kosmetik Herbal Penawar 

Alwahida Indonesia (HPAI). 
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2. Pengaruh label halal terhadap minat pembelian produk kosmetik 

Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) pada santri Pondok 

Pesantren Al-Barokah Ponorogo 

Lebelisasi/ sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai 

dengan syariat islam. Sertifikat halal merupakan sertifikat untuk 

mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari 

instansi pemerintah yang berwewenang.27 Label dipengaruhi beberapa hal 

diantaranya penetapan harga, masa kadaluarsa, serta pencantuman nilai 

gizi.28   

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial label 

halal tidak berpengaruh terhadap minat pembelian, yang berarti bahwa label 

halal yang  dicantumkan pada kemasan tidak mampu mempengaruhi minat 

pembelian oleh konsumen. Hal ini didukung dengan hasil yang diperoleh 

dengan nilai regresi linier berganda yang menghailkan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 1,471 

dengan tingkat signifikansi sebesar sebesar 0,146 lebih besar dari 0,05 

(0,146 >0,05). Maka dalam penelitian ini bahwa “label halal tidak 

berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian” berarti terbukti 

kebenarannya atau artinya H₁ ditolak dan H₀ diterima. Hal ini berarti hasil 

penelitian ini tidak bisa digunakan untuk men-generalisir bahwa label halal 

                                                           
27Burhanudin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen (Malang: UIN-Maliki 

Press, 2011), 140.  
28Danang Sunyoto, Teori, Kuesioner & Analisi Data Untuk Pemasaran dan Perilaku 

Konsumen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 63 
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berpengaruh terhadap minat pembelian produk kosmetik lain selain pada 

santri Pondok Pesantren Al-Barokah Ponorogo. 

Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang  

juga menunjukkan bahwa label halal tidak berpengaruh terhadap minat 

pembelian yang dilakukan oleh Ahmad Izzudin (2018), yang berjudul 

“Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Terhadap 

Minat Beli Makanan Kuliner Jember”.  

Hasil penelitian Ahmad Izzudin menunjukkan bahwa hasil  koefisien 

sebesar 0,026. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa label halal tidak 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen 

minat pembeli. 

Faktor yang mempengaruhi minat beli tidak hanya diukur dengan 

label halal yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan pencantuman label halal 

dalam setiap kemasan, melainkan harga, merek, kemasan,29 acuan, dan 

diskon30 juga mempengaruhi minat beli konsumen.  

Berdasarkan wawancara dengan salah satu santri Pondok Pesantren 

Al-Barokah Ponorogo menyatakan bahwa, kulit santri terlalu sensitif 

sehingga tidak cocok dengan produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI) meskipun sudah terdapat label halal dan teruji 

kehalalannya oleh pihak LPPOM MUI.31  

                                                           
29Ibid., 65. 
30Ujianto Abdurachman, “Analisis Faktor-Faktor yang Menimbulkan Kecenderungan 

Minat Beli Konsumen Sarung,” Jurnal Ekonomi Manajemen, 1, (Maret 2004), 34-53. 
31”Faridatus Sangadah, Wawancara, 07 Desember 2018”  
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Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa konsumen  

dalam membeli suatu produk lebih memperhatikan pada faktor pendorong 

lainnya, seperti harga dibandingkan label halal. Dimana harga yang 

ditawarkan dari produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia 

(HPAI) terbilang sangat murah dan terjangkau dibandingkan produk 

kosmetik lainnya yang harganya jauh lebih mahal, sehingga konsumen lebih 

tertarik untuk membeli produk karena harga bukan karena label halal.  

3. Pengaruh harga dan label halal secara simultan terhadap minat 

pembelian produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia 

(HPAI) pada santri Pondok Pesantren Al-Barokah Ponorogo 

Minat pembelian merupakan kecenderungan konsumen untuk 

membeli suatu produk merek atau mengambil tindakan yang berhubungan 

dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen 

melakukan pembelian.32 Dapat disimpulkan bahwa minat pembelian 

merupakan perhatian seseorang terhadap suatu produk disertai perasaan 

senang dan keingin untuk memiliki barang tersebut, kemudian menimbulkan 

perasaan seseorang dan meyakinkan, bahwa barang tersebut memiliki 

manfaat yang dibutuhkan dan diinginkan sehingga individu  ingin membeli 

barang tersebut. 

Dalam teori minat pembelian dijelaskan bahwa semakin tinggi harga 

suatu produk, maka semakin sedikin minat pembelian konsumen atas 

                                                           
32Ranu Nugraha, “Pengarauh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli Konsumen,” 

Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 2, (Oktober 2017), 116.  
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produk tersebut. Begitupun sebaliknya jika harga semakin rendah, maka 

semakin banyak minat pembelian konsumen atas produk tersebut.33 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan 

variabel harga dan label halal mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap minat pembelian, yang berarti menunjukkan bahwa harga yang 

relatif terjangkau dan label halal yang tercantum dalam kemasan produk 

kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) mampu menarik miat 

pembelian oleh konsumen. Hal ini didukung dengan hasil yang diperoleh uji 

regresi linier berganda dan uji F yang menghasilkan nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   

yaitu 7,367 > 3,150 dan nilai signifikansi 0,001, maka tolak H₀ dan terima 

H₁, artinya harga dan label halal berpengaruh terhadap minat pembelian 

produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI). 

Berdasarkan uji regresi linier berganda yang dilakukan menghasilkan 

nilai R square sebesar 0,197 berarti peran atau kontribusi variabel harga dan 

label halal mampu menjelaskan variabel minat pembelian sebesar 19,7%. 

Sedangkan yang lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang  

juga menunjukkan bahwa  label halal dan harga berpengaruh terhadap minat 

pembelian yang dilakukan oleh Asy’arie Muhammad (2018), yang berjudul  

“Pengaruh Labelisasi Halal, Harga, Promosi, dan Rasa Terhadap Keputusan 

                                                           
33Eko Suprayitno, Ekonomi Mikro, 103. 
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Pembelian Konsumen pada Produk Mie Samyang di UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta”.  

Hasil penelitian Asy’arie Muhammad menunjukkan bahwa hasil 

analisis data pada tabel Anova dibawah ini menunjukan hasil F hitung 

sebesar 48,886. sedangkan F tabel adalah sebesar 2,399. Hal ini berarti 

bahwa secara bersama-sama variabel X1, X2, X3 dan X4 berpengaruh 

secara signifikan terhadap Y. Jadi besarnya pengaruh kualitas produk dan 

harga terhadap minat beli adalah sebesar 36,8 % sedangkan 63,2 % 

merupakan pengaruh faktor. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa 

labelisasi halal, harga, promosi dan rasa secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian produk mie samyang di UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta 

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan 

variabel harga dan label halal mampu mempengaruhi minat pembelian 

produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI). Harga yang 

ditawarkan produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) 

sangat terjangkau dan relatif murah ditambah lagi dengan pencantuman 

label halal pada kemasan produk membuat konsumen minat untuk membeli 

produk tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini menjelaskan pengaruh harga dan label halal terhadap 

minat pembelian produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI)  

pada santri Pondok Pesantren Al-Barokah Ponorogo. Dari rumusan masalah 

yang telah di paparkan pada bab I dan hasil pengujian data yang telah 

dilakukan serta pembahasan yang telah di paparkan pada bab IV 

sebebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Harga secara parsial mempunyai hubungan dan berpengaruh terhadap minat 

pembelian produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI), 

dengan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu 2,896 > 1,670 dengan tingkat signifikansi 

0,005 dan koefisien regresi sebesar 0,250. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa harga berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian 

produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI). 

2. Label halal yang tercantum dalam kemasan produk kosmetik Herbal 

Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) mempunyai hubungan namun tidak 

berpengaruh terhadap minat pembelian produk kosmetik Herbal Penawar 

Alwahida Indonesia (HPAI). Ditunjukkan dengan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

yaitu 1,471 > 1,670 dengan tingkat signifikansi 0,146 dan koefisien regresi 

sebesar 0,134. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwalabel halal tidak 
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berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian produk kosmetik Herbal 

Penawar Alwahida Indonesia (HPAI). 

3. Harga dan label halal secara simultan mempunyai pengaruh signifikan yang 

terhadap minat pembelian produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida 

Indonesia (HPAI). Dengan nilai yang di peroleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   yaitu 

7,367 > 3,150  dan nilai signifikansi 0,001. Sementara nilai R square 

sebesar 0,197 berarti peran atau kontribusi variabel harga dan label halal 

mampu menjelaskan variabel minat pembelian sebesar 19,7%. Sedangkan 

yang lainnya di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat menyajikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

a. Perusahaan harus tetap mempertahankan harga yang terjangkau dan 

harus tetap bertanggung jawab akan kualitas dan mutu produk untuk 

memperbanyak minat beli konsumen. 

b. Perusahaan sebaiknya tetap mencantumkan label halal pada setiap 

produk kemasan, akan tetapi lebih baik perusahaan menambah produk 

yang bervariasi untuk semua jenis kulit seperti kosmetik kulit normal, 

sensitif, berjerawat, dan berminyak. 

c. Perusahaan sebaiknya melakukan kolaborasi terkait harga dan label halal 

untuk meningkatkan minat pembelian konsumen. Dengan tetap 
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mempertahankan harga yang terjangkau dan pencantuman label halal 

pada produk, sekaligus menambah produk yang bervariasi untuk semua 

jenis kulit. 

2. Bagi Konsumen 

a. Konsumen hendaknya beralih menggunakan produk kosmetik Herbal 

Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) karena harganya lebih terjagkau 

daripada produk kosmetik yang selama ini dikonsumsi. 

b. Konsumen hendaknya mencari informasi lebih lanjut terkait produk 

kosmeti Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI), supaya lebih tahu 

manfaat yang dirasakan setelah mengkonsumsinya. 

c. Konsumen yang telah mengkonsumsi dan menggunakan produk 

kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) hendaknya 

merekomendasikan kepada konsumen lain. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel yang 

berbeda dan tidak hanya variabel harga dan label halal, karena dari hasil 

yang didapat masih lemah atau belum cukup kuat berpemgaruh terhadap 

minat pembelian produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia 

(HPAI). 

b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan sampel yang 

lebih besar lagi untuk dapat mewakili populasi. Dan sebaiknya tidak 

hanya meneliti di Pondok Pesantren Al-Barokah, karena terlalu kecil 

cangkupannya. Sehingga data kurang tersebar secara maksimal. 
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