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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas 

beragama Islam terbesar di dunia. Menurut Badan Pusat Statistik, data sensus 

penduduk tahun 2010 mencapai 85,1 % dari 237.641.326 jiwa penduduk Indonesia 

adalah pemeluk Agama Islam (Badan Pusat Statistik, 2010). Di era globalisasi saat 

ini, perkembangan teknologi semakin meningkat. Dengan teknologi, kita 

dimudahkan dalam mendapatkan produk-produk yang diinginkan. Bahkan, banyak 

produk asing yang bisa kita dapatkan dengan mudah, mulai dari makanan, sandang, 

perabotan dan kosmetik. Banyaknya produk yang diimpor dari berbagai negara, 

membuat pilihan produk yang dapat kita beli semakin beragam. Akan tetapi, tidak 

semua produk yang diimpor berasal dari negara yang mayoritas penduduknya 

beragamana Islam. Sehingga, banyak produk yang tidak kita ketahui jaminan 

kehalalannya. Halal sering dikaitkan dengan produk yang aman, bersih, sehat dan 

sesuai dengan prinsip halalan toyyiban (Soraji dkk., 2017). Konsumen muslim 

berperan vital dalam perdagangan global (Kamarulzaman, dkk., 2018). Maka dari 

itu, sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia, jaminan kehalalan 

suatu produk sangatlah penting dan perlu diperhatikan (Nawawi, 2018).  

 Sebagai umat muslim, sudah kewajibannya untuk mengkonsumsi produk-

produk yang halal (Asnawi, dkk., 2018) dan memastikan bahwa produk lain yang 

digunakan memenuhi persyaratan halal berdasarkan hukum Islam (Alqudsi, 2014). 

Produk halal tak hanya dalam persoalan mengkonsumsi makanan yang  halal, 

penggunaan produk-produk lainnya seperti kosmetik, pewangi dan perawatan kulit 

pun harus diperhatikan jaminan  kehalalannya (Farlina dkk., 2015). Saat ini, 

perkembangan produk halal bukan semata-semata hanya pelabelan halal saja, 

namun produk halal sudah menjadi gaya hidup yang berkembang dalam 

masyarakat. Sektor yang mengalami perkembangan  dalam industri halal ini antara 

lain adalah halal food (makanan halal), halal fashion (busana halal), halal travel 

(perjalanan  halal),  halal  cosmetic  and  pharmaceuticals (kosmetik  dan  farmasi  
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halal), halal media and recreation (media dan rekreasi halal), Islamic finance 

(keuangan syariah), healthcare (kesehatan halal) dan education (pendidikan) 

(Waharini dan Anissa, 2018). 

 Di era yang modern ini, masyarakat berlomba-lomba dalam menunjang 

penampilan untuk menunjukkan eksistensinya. Salah satu item yang dapat 

digunakan untuk menunjang penampilan tersebut adalah kosmetik. Kosmetik dapat 

digunakan pada tubuh manusia untuk membersihkan, mempercantik, dan 

menunjang penampilan (Haro, 2018). Bahkan, saat ini kosmetik seolah sudah 

menjadi kebutuhan primer bagi sebagian kaum wanita. Sehingga, banyak brand 

yang gencar meluncurkan inovasi produk baru untuk mempertahankan 

performanya dalam persaingan industri di bidang kecantikan. Sayangnya, produk 

kosmetik yang beredar dipasaran saat ini ternyata masih banyak yang belum 

terjamin kehalalannya. Padahal, produk yang terjamin kehalalannya sangatlah 

penting bagi umat muslim dalam pertimbangan untuk upaya pemenuhan 

kebutuhannya (Balques dkk, 2017). 

 Menurut hukum Islam, wajib bagi umat Islam untuk mengetahui semua 

proses, bahan, distribusi dan proses lainnya, dari produk yang akan digunakan 

untuk menjamin kehalalannya. Produk halal merupakan kebutuhan bagi umat 

muslim. Sehingga sebagai seorang muslim mempertimbangkan kandungan pada 

suatu produk dapat mempengaruhi keputusan pembelian produk kosmetik itu 

sendiri (Charity, 2017).  Kata ‘halal’ secara harfiah berarti diizinkan (Rahman, dkk., 

2019). Produk halal adalah produk yang sesuai dengan syariah, yaitu tidak 

melibatkan bahan yang dilarang dan berbahaya (Omar, dkk., 2012). Hal ini juga 

sangat penting untuk produk kosmetik dan produk perawatan yang akan digunakan 

(Majid dkk., 2015). Sesungguhnya, kosmetik memiliki risiko pemakaian yang perlu 

diperhatikan, mengingat kandungan yang ada pada kosmetik menggunakan bahan-

bahan kimia, meskipun bahan kimia tersebut tidak selalu memberikan efek yang 

sama untuk setiap penggunanya. Oleh karena itu, konsumen perlu memperhatikan 

kandungan yang ada pada kosmetik sebelum memutuskan untuk membeli dan 

menggunakannya. Terlebih, untuk konsumen muslim yang membutuhkan kosmetik 

yang sudah terjamin halal (Hasibuan dkk, 2017). Adanya kandungan bahan atau zat 



3 
 

 
 

pada kosmetik dapat mempengaruhi kehalalannya. LPPOM MUI mengungkapkan 

bahwa bahan-bahan yang memiliki titik kritis kehalalan dalam kosmetik seperti 

gliserin, keratin, alkohol, kolagen, elastin, ekstrak placenta, lemak, serta cairan 

amnion atau bahan yang bertentangan dengan syariat Islam (Paramita, 2016). 

 Sejalan dengan agama Islam, umat muslim menghendaki produk yang 

menyangkut manfaatnya bagi pemenuhan kebutuhan, keamanannya, dan 

kehalalannya sehingga konsumen merasa tenang secara lahir dan batin dalam 

menggunakan produk kosmetik tersebut. Maka dari itu, konsumen muslim yang 

menggunakan kosmetik harus lebih berhati-hati dalam memperhatikan kehalalan 

dan kandungan suatu produk kosmetik yang digunakan (Sari dkk., 2018). 

Kosmetika yang dibuat dengan bahan berkualitas rendah, bahan yang berbahaya 

bagi kulit atau bahan yang tidak halal dapat menimbulkan efek samping bagi 

kesehatan kulit. Efek-efek negatif yang sering kali timbul dari pemakaian  bahan 

kosmetika yang salah adalah kelainan kulit (iritasi) berupa kemerahan, gatal, panas, 

bahkan terjadi pengelupasan kulit atau munculnya noda-noda hitam dan merusak 

lapisan kulit yang menyebabkan penuaan dini (Larasati, 2018). Maka dari itu, 

produk kosmetik yang akan kita pakai harus benar-benar terjamin keamanannya, 

tidak mengandung bahan berbahaya dan bahan non halal sehingga aman digunakan 

untuk jangka waktu yang panjang (Sari dkk., 2018). 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang sebagaimana dijelaskan pada poin 1.1 diatas, 

maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pengaruh kehalalan produk bagi konsumen terhadap minat beli dan keputusan beli 

produk kosmetik halal, serta apa brand (merek) produk kosmetik halal yang banyak 

diminati dan digunakan oleh konsumen? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan pada point 1.2 diatas, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen dan 

keputusan beli konsumen terhadap produk kosmetik halal. 

2. Menganalisis faktor yang paling unggul atau paling dominan terhadap minat 

beli konsumen dan keputusan pembelian produk kosmetik halal. 

3. Menganalisis brand (merek) produk kosmetik halal yang banyak diminati dan 

digunakan oleh konsumen. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam menentukan ruang lingkup permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dilakukan pada produk kosmetik berlabel halal. 

2. Sampel dalam penelitian ini yaitu konsumen yang sedang atau pernah 

menggunakan produk kosmetik halal baik laki-laki maupun perempuan. 

3. Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Jawa Tengah dan Yogyakarta.  

4. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM (Structural Equation 

Modeling) yang pengolahannya menggunakan software AMOS. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi akademisi, diharapkan agar penelitian ini dapat digunakan untuk 

menambah literature serta referensi yang dapat dijadikan bahan informasi bagi 

akademisi yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan serupa. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat memberikan kontribusi yang 

positif sebagai sumber informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang 

nantinya dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam melakukan penelitian 

pada bidang yang sama pada masa yang akan mendatang.  

3. Bagi produsen kosmetik, agar lebih memperhatikan bahan-bahan yang 

digunakan agar menjamin keamanan dan kualitas produk kosmetiknya agar 

dapat menarik perhatian konsumen serta sebagai strategi peningkatan 

pemasaran yang lebih luas dan pengembangan produk kosmetiknya.  
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1.6 Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi mengenai uraian dari latar belakang pemilihan judul 

penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penelitian sehingga permasalahan dalam penelitian ini memiliki 

titik fokus pembahasan yang tidak keluar dari topik judul yang dibuat dan sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi mengenai uraian landasan teori yang digunakan untuk 

mendukung pembuatan tugas akhir ini. Teori yang digunakan dapat berasal dari 

berbagai sumber seperti jurnal, penelitian terdahulu, buku dan lain-lain. Teori yang 

mendukung penelitian ini berkaitan dengan kosmetik  halal, kepedulian, kualitas, 

sertifikasi halal, citra merek, minat beli, keputusan beli konsumen, dan analisis 

SEM (Structural Equation Modeling). 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang digunakan, seperti objek 

penelitian, teknik pengumpulan data, tahapan penelitian dan penjelasan analisis 

yang digunakan pada penelitian, serta kerangka pemecahan masalah yang 

ditampilkan dengan flowchart diagram. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi mengenai penjelasan tentang pembahasan serta analisis dari 

hasil penelitian, pengolahan data, dan hasil analisis pengolahan data dengan metode 

analisis yang telah ditentukan sebelumnya yaitu analisis SEM (Structural Equation 

Modeling). 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis 

untuk pengembangan dari hasil penelitian yang dilakukannya serta tindak lanjut 

dari penelitian yang telah dilakukan untuk penelitian berikutnya. 

 

 

 


