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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0 konsumen 

Indonesia memiliki apresiasi yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya 

karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pasar 

potensial yang dapat mendukung adanya perkembangan tren bisnis (Bella, 

2018). Perkembangan tren bisnis salah satunya yaitu bidang kosmetik, 

kosmetik di Indonesia mengalami pengingkatan yang sangat tajam. Industri 

kosmetik pada saat ini menjadi salah satu industri yang berpotensi menjadi 

andalan terhadap nilai ekspor dan mampu melakukan alternatif impor 

sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara inklusif. 

Menurut Menteri Perindustrian Republik Indonesia (Kemenprin), kosmetik 

di Indonesia mendominasi sebesar 95% dari industri kecil dan menengah, 

kosmetik juga menjadi industri wellness yang tumbuh dan berkembang 

seiring lifestyle masyarakat (Pers, 2019). 

Kosmetik di Indonesia sudah menjadi bagian dari kebutuhan primer 

bagi wanita untuk menunjang penampilan agar lebih menarik dan percaya 

diri. Pengguna kosmetik di Indonesia sendiri di dominasi oleh wanita karir 

dan anak remaja, konsumsi kosmetik di Indonesia dari tahun ke tahun 

meningkat bukan hanya dari produk lokal melainkan produk luar negeri 

juga banyak diminati. Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, 

mengatakan segmen pasar kosmetik sangat menjanjikan diharapkan segmen  



 

 

pasar kosmetik sangat menjanjikan diharapkan segmen produk kosmetik dapat 

tumbuh pada angka 9% di tahun 2019 (Pers, 2018). Pasar Kosmetik Indonesia 

menjadi salah satu pasar yang diharapkan memiliki pertumbuhan tahunan 

sebesar 7% hingga 2021 seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini. 

Table 1.1 Data Pengguna Kosmetik Periode 2010-2023 

 

Sumber: (cekindo, 2020) 

Berdasarkan gambar diatas terlihat peminat kosmetik dari tahun 2010 

hingga perkiraan 2023 menunjukkan peningkatan sehingga berpotensi 

memberikan peluang besar bagi industri kosmetik lokal maupun kosmetik 

internasional di Indonesia. Peluang bisnis kosmetik di Indonesia di dorong 

dengan meningkatnya populasi penduduk yang berusia muda atau generasi 

millennial dan munculnya kesadaran untuk berpenampilan menarik 

(pelakubisnis.com, 2020). Menurut Kemenprin pada tahun 2017 ekspor produk 

kosmetik Indonesia mencapai US$ 522 juta dan di tahun 2018 mengalami 

peningkatan US$ 155 juta menjadi US$ 677. Pada tahun 2019 peursahaan 
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industri kosmetik di Indonesia mencapai lebih dari 760 perusahaan 

(suaratani.com, 2019). Banyaknya perusahaan kosmetik di Indonesia 

menyebabkan persaingan di industri kosmetik, dengan adanya persaingan 

tersebut perusahaan kosmetik harus memiliki inovasi baru dalam produknya 

untuk menarik minat konsumen. 

Persaingan antar perusahaan kosmetik kadang kala disalah gunakan 

dengan menambahkan beberapa bahan yang seharusnya tidak digunakan dan 

berbahaya. Merujuk peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM) Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 tahun 2011 mengenai persyaratan 

teknis bahan kosmetik yang beredar harus aman. Tetapi dengan meningkatnya 

industri kosmetik di Indonesia terdapat 1.371 bahan kimia yang terkandung di 

kosmetik dan 2.040 produk kosmetik yang dicabut dengan alasan “keamanan 

mutu” sejak 2012 hingga 2017 (Adzkia, 2018). Penggunaan kosmetik yang 

menggunakan bahan kimia secara terus menerus dapat menyebabkan efek yang 

berbahaya antara lain menyebabkan kerusakan pada sistem pencernaan, saraf, 

dan ginjal, berkurangnya fungsi otak, memperlambat pertumbuhan janin, kulit 

semakin pucat dan muncul flek, iritasi dan kanker kulit (halodoc.com, 2018) 

Walaupun perusahaan berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin pasar 

kosmetik di Indonesia, produk yang banyak diminati masyarakat merupakan 

produk yang dapat memberikan penilaian lebih dimata masyarakat. Walapun 

sudah menjadi pemimpin pasar perusahan tetap meningkatkan kesadaran 

konsumen terhadap merek, kesadaran konsumen sebagai salah satu cara untuk 



 

 

memperluas pasar merek perusahaan. Menurut (Firmansyah, 2018:26) Brand 

Awareness (Kesadaran Merek) merupakan kemampuan calon pembeli 

(potential buyer) mengenali, menyebutkan ulang, atau mengingat merek yang 

menjadikan bagian dari produk, sedangkan menurut (Aaker, 2017:205) 

kesadaran merek atau brand awareness merupakan sebuah asset yang tidak 

berwujud yang meliputi merek, persepsi kualitas, nama atau citra, simbol, dan 

slogan yang menjadikan ciri khas dari merek tersebut yang dapat bertahan lama 

dalam jangka waktu yang tidak terhitung. 

Kesadaran merek merupakan hal yang dapat mendorong konsumen untuk 

lebih mengenal merek sehingga menciptakan rasa familiar dan komitmen 

kepada konsumen, tingkat kesadaran konsumen terhadap merek dilihat melalui 

beberapa tingkatan dimulai dari konsumen dapat mengenal suatu merek, hingga 

dimana merek tersebut menjadi satu-satunya produk yang memiliki ciri khusus. 

Tingginya kesadaran merek suatu produk menyebabkan konsumen muncul rasa 

ingin membeli produk tersebut tanpa memikirkan adanya risiko (Naufal, 2014).  

Penilaian konsumen terhadap merek dipengaruhi adanya rivew dari 

konsumen lain yang telah menggunakan produk tersebut sehingga muncul sikap 

atau keyakinan konsumen mengenai merek, dari penilaian tersebut dapat 

menunjukkan apakah konsumen tertarik untuk membeli atau tidak. Penilaian 

yang menimbulkan sikap positif terhadap merek dapat meyakinkan konsumen 

untuk melakukan pembelian, berbeda dengan penilaian yang negatif mengenai 
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merek maka menyebabkan konsumen tidak melakukan pembelian 

(Mudiantono, 2017) 

Persepsi atau pandangan konsumen mengenai penilaian orang lain yang 

dianggap di percaya dapat mempengaruhi minat seseorang untuk melakukan 

atau tidak melakukan suatu perilaku sesuai pandangannya bisa disebut norma 

subjektif (subjective norm). Norma subjektif terbentuk melalui keyakinan 

mengenai perilaku yang diharapkan orang lain atas dasar pertimbangan sendiri 

maupun pertimbangan dari orang lain yang dianggap penting dan dipercaya 

sehingga membentuk norma subjektif dalam diri individu (Udayana dan 

Ramadhan, 2019). Seperti halnya ketika berada dilingkungan yang 

menggunakan kosmetik berlabel halal maka timbul rasa ingin mencoba 

kosmetik dan membeli kosmetik berlabel halal, sehingga perilaku tersebut 

dapat mempengaruhi minat beli seseorang dalam memilih produk kosmetik 

(Udayana dan Ramadhan, 2019). 

Penelitian yang dilakukan (Widyaningrum, 2019) membuktikan bahwa 

label halal memberikan dampak positif dan memberikan peluang untuk 

mempengaruhi minat beli konsumen. Produk halal dapat dilihat dari adanya 

labeliasasi halal dalam suatu produk atau tidak, label halal dalam suatu produk 

dapat memberikan informasi kepada konsumen bahwa produk tersebut sudah 

mendapatkan ijin sertifikasi halal MUI, yang menunjukkan bahwa produk 

tersebut merupakan produk halal yang sesuai syari’at islam (LPPOM MUI, 

2019). Label halal akan memberikan kepercayaan lebih bagi konsumen baik 



 

 

yang beragama islam maupun yang tidak beragama islam, sehingga tidak ada 

keraguan bahwa produk tersebut memiliki kandungan yang dilarang dan 

membahayakan tubuh.  

Kepercayaan konsumen mengenai kandungan produk mendorong banyak 

perusahaan untuk mendaftarkan produknya ke LPPOM MUI untuk 

mendapatkan sertifikasi halal dan konsumen percaya bahwa produk tersebut 

telah memiliki label halal yang sah dari MUI. Dari tahun ke tahun jumlah 

produk yang telah memiliki sertifikat halal terus meningkat, berikut data 

seritifikasi halal yang diperoleh dari LPPOM MUI pada periode 2012-2019. 

Table 1.2 Data Sertifikasi Kosmetik Halal LPPOM MUI Periode 2012-2019 

 

Sumber: (LPPOM MUI, 2019) 

Peningkatan data sertifikasi halal dari 2012 hingga 2019 menunjukkan 

bahwa semakin banyak masyarakat yang mengerti pentingnya label halal dalam 

suatu produk, salah satunya peminat kosmetik halal di Indonesia sangat besar 

dipicu dengan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Sertifikasi 
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halal yang didapatkan dari MUI menjadikan kehalalan suatu produk kosmetik 

menjadi tolak ukur konsumen dalam memilih produk kosmetik yang sudah 

dinilai aman untuk digunakan. Kosmetik halal menjadi salah satu pasar global 

yang diperkirakan mencapai nilai US $429 miliyar pada tahun 2022 dengan 

pertumbuhan pertumbuhan setiap tahun sebesar 13,03%, selain itu pasar 

kosmetik di Indonesia akan masuk dalam sepuluh besar Global Islamic 

Economy Indicator (Hulwani, 2017). Walaupun saat ini kosmetik halal di 

Indonesia masih tergolong rendah dibanding dengan Negara lain, menurut data 

Global Islamic Economy pada tahun 2018/2019 Indonesia kalah dengan 10 

negara penyedia kosmetik halal tetapi Kemenprin memperkirakan industri 

kosmetik halal akan tumbuh sebesar 7,33 per tahunnya.  

Konsumen dalam memilih suatu produk pastinya memiliki kriteria dan 

pertimbangan sesuai dengan kebutuhan, konsumen mencari informasi dimana 

terdapat unsur-unsur suatu produk yang dianggap konsumen dapat dijadikan 

pedoman untuk memilih produk tersebut. Konsumen juga melakukan 

pertimbangan dari keseluruhan sebelum memutuskan untuk membeli produk 

atau tidak, pertimbangan tersebut disebut sikap (Dwitari et al., 2019). Menurut 

(Firmansyah, 2018:105) sikap (attitudes) konsumen merupakan faktor yang 

dapat mempengaruhi minat beli, sikap berkaitan langsung dengan konsep 

kepercayaan dan perilaku. Sikap dapat menunjukkan ungkapan perasaan 

konsumen tertarik atau tidak mengenai suatu objek, sikap yang positif akan 

memicu konsumen untuk melakukan pembelian sebaliknya jika timbul sikap 



 

 

negarif terhadap produk muncul penolakan dari konsumen dan dapat 

mempengaruhi konsumen lain untuk tidak membeli produk tersebut. 

PT. Paragon Technology Innovation merupakan salah satu perusahaan 

yang memproduksi kosmetik, terdapat beberapa merek yang diproduksi seperti 

Wardah, MakeOver dan pada tahun 2015 meluncurkan produk baru yaitu 

Emina. Dalam penelitian ini mengambil studi kasus kosmetik merek Emina, 

pemilihan studi kasus berdasarkan pada sistem penjualan dan segmen produk. 

Emina merupakan brand lokal yang produknya sudah banyak dijual di 

supermarket, department store, pusat kosmetik baik online maupun offline. 

Produk-produk PT. Paragon Technology sebagian besar telah memiliki 

sertifikasi label halal dari MUI diantaranya produk Wardah, MakeOver dan 

Emina, tetapi pada produk Emina terdapat beberapa produk yang belum 

terdapat label halal salah satunya seperti produk dibawah ini.  

Gambar 1.1 Sertifikasi Mui Pada Produk Emina Dan Produk Yang Belum 

Memiliki Sertifikasi Halal 

           

Sumber:(LPPOM MUI, 2018)  Sumber: Instagram Emina, 2020 
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Pada tahun 2017 Emina berhasil menduduki peringkat ke 4 merek 

kosmetik yang paling sering dibahas di media sosial diantara merek-merek 

ternama seperti berikut. 

Table 1.3 Top 5 Most Talked About Brands On Twitter 2017 

Merek Kosmetik Post 

Wardah 500 

Sariayu 399 

Purbasari 278 

Emina 238 

Mustika Ratu 75 

Sumber: (Infografis, 2017) 

Berdasarkan tabel 1.3 diatas pencapaian Emina menjadi top 5 most talked 

about brands on twitter 2017 merupakan pencapaian yang cukup memuaskan 

karena Emina yang masih tergolong baru dalam industri kosmetik, Emina 

sendiri merupakan produk kosmetik yang diproduksi khusus untuk para remaja 

dengan 238 postingan mengenai Emina di twitter membuktikan bahwa Emina 

telah berhasil menarik minat konsumen terkhusus para remaja. PT. Paragon 

Tecnology salah satu perusahaan yang menjadi market leader yang telah 

menguasai pasar dengan produk unggulannya yaitu Wardah. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa produk Emina belum menjadi pilihan utama konsumen 



 

 

dengan belum banyaknya konsumen yang mempercayai produk Emina menjadi 

dampak pada tingkat penjualan pada tahun 2017.  

Table 1.4 Data Penjualan Emina Cosmetics 

Tahun Penjualan (Rp) Persentase Kenaikan 

dan Penurunan 

2014 97.528.000  

  ↑73% 

2015 169.097.200  

  ↓26% 

2016 125.180.400  

Sumber: Laporan Keuangan PT. Paragon Tecnology 

Berdasarkan tabel 1.4 menunjukkan penjualan Emina pada tahun 2014 

ke tahun 2015 mengalami kenaikan sebanyak 73% sedangkan pada tahun 2015 

ke tahun 2016 penjualan Emina mengalami penurunan sebanyak 26%. 

Penurunan tersebut menunjukan bahwa pada tahun 2014 ke tahun 2015 strategi 

pemasaran dan respon konsumen terhadap produk Emina baik, berbeda pada 

tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan penjualan yang disebabkan 

oleh beberapa faktor. Walaupun Emina belum menjadi market leader dan 

penjualan mengalami naik turun pada tahun 2018 Emina telah menjadi brand 

kosmetik urutan ke 4 dengan penjualan tertinggi di 3 e-commerce terbesar di 

Indonesia dengan total penjualan sebanyak 3,27 juta (Asosiasi Digital 

Marketing Indonesia, 2020). 
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Mengingat produk Emina dari tahun ke tahun menjadi produk pilihan 

remaja dan berhasil menjadi produk lokal yang tidak kalah dengan kualitas 

produk internasional. (tokopedia.com, 2019). Menyadari banyaknya remaja 

yang menggunakan kosmetik lokal, maka PT. Paragon Technology Innovation 

(PTI) mengembangkan baru selain Wardah dan MakeOver yaitu produk 

kosmetik  Emina dengan formula yang lebih ringan dan cocok untuk kalangan 

remaja. Peneliti mencoba meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi sikap 

sehingga muncul adanya minat beli kosmetik Emina. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh (Dwitari et al., 2019)dan (Briliana and Mursito, 2017) 

menunjukkan adanya pengaruh antara sikap dengan minat beli. Selain sikap 

dengan minat beli, terdapat penelitian mengenai variabel label halal dengan 

sikap yang dilakukan oleh (Budiman dan Annisa, 2019) dan (Sosianika dan 

Alty, 2020) menunjukkan adanya pengaruh antara sikap dengan label halal. 

Faktor lain yang mempengaruhi sikap yaitu norma subjektif, norma 

subjektif merupakan suatu keyakinan seorang individu yang dipengaruhi 

dengan lingkungan sekitar baik individu maupun kelompok untuk melakukan 

suatu perilaku atau tidak melakukan suatu perilaku (Sholihah dan Welsa, 2018) 

Dalam penelitian (Udayana dan Ramadhan, 2019) menunjukkan hasil bahwa 

norma subjektif tidak berpengaruh terhadap sikap, sedangkan penelitian 

(Susatyo, EB; Nurhayati, 2013) menunjukkan hasil bahwa norma subjektif 

berpengaruh terhadap sikap. Dalam penelitian tersebut terdapat gap yang 

membuat peneliti ingin mengetahui kembali apakah norma subjektif akan 



 

 

mempenaruhi sikap konsumen dalam membeli kosmetik sedangkan penelitian 

yang dilakukan (Rakhma, Ariningsih dan Rahmawati, 2019) dan (Permana, 

2019) menunjukan bahwa brand awareness tidak terdapat hubungan signifikan 

dengan sikap.  

Berdasarkan uraian kondisi dan permasalahan tersebut, Kosmetik 

menjadi produk yang selalu digunakan untuk meunjang wanita dalam 

berpenampilan dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi minat beli 

konsumen produk kosmetik yang telah memiliki label halal. Maka penulis ingin 

meneliti penelitian dengan judul “Analisis pengaruh brand awareness, 

subjective norm, label halal terhadap purchase intention melalui attitude 

sebagai variable intervening (Studi Pada Mahasiswi Pengguna Emina Di 

Program Studi Manajemen Universitas Muria Kudus) 

1.2 Ruang Lingkup 

Pada penelitian ini memberikan ruang lingkup sehingga dapat fokus pada 

rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Ruang lingkup 

penelitian memiliki batasan sebagai berikut: 

1. Variabel pada penelitian ini yaitu brand awareness, subjective norm, label 

halal, attitude dan purchase intention. 

2. Objek yang akan dituju adalah produk kosmetik halal Emina 

3. Subjek pada penelitian ini adalah mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Program Studi Manajemen di Universitas Muria Kudus, semester 7 dan 

beragama Islam 
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4. Waktu penelitian dilaksanakan 5 bulan dengan menyebarkan kuesioner 

secara online 

5. Hasil yang dicapai untuk mengetahui pengaruh brand awareness, 

subjective norm, label halal, terhadap purchase intention serta pengaruh 

attitude terhadap purchase intention 

1.3 Perumusan Masalah 

Pada penelitian ini, peneliti mengambil judul “Analisis pengaruh 

brand awareness, label halal, subjective norm terhadap purchase intention 

melalui attitude sebagai variabel intervening (Studi pada mahasiswi pengguna 

Emina di program studi Manajemen Universitas Muria Kudus) karena 

berdasarkan data penjualan yang naik turun menunjukkan bahwa produk Emina 

belum sepenuhnya menjadi brand awareness, subjective norm, attitude, dan 

purchase intention pada konsumen sedangkan label halal pada produk Emina 

terdapat salah satu produk yang belum memiliki label halal. Berdasarkan latar 

belakang  di atas maka pernyataan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah brand awareness mempengaruhi attitude produk Emina? 

2. Apakah subjective norm mempengaruhi attitude produk Emina? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara label halal pada kosmetik Emina terhadap 

attitude? 

4. Apakah brand awareness mempengaruhi purchase intention produk 

Emina? 



 

 

5. Apakah terdapat pengaruh antara label halal pada kosmetik Emina terhadap 

purchase intention? 

6. Apakah terdapat pengaruh antara subjective norm terhadap purchase 

intention? 

7. Apakah brand awareness mempengaruhi purchase intention produk Emina 

melalui attitude sebagai variable intervening? 

8. Apakah label halal mempengaruhi purchase intention produk Emina 

melalui attitude sebagai variable intervening? 

9. Apakah subjective norm mempengaruhi purchase intention produk Emina 

melalui attitude sebagai variable intervening? 

10. Apakah terdapat pengaruh antara attitude terhadap purchase intention? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh brand awareness terhadap attitude produk Emina 

2. Untuk menguji pengaruh label halal terhadap attitude produk Emina 

3. Untuk menguji pengaruh subjective norm terhadap attitude produk Emina 

4. Untuk menguji pengaruh brand awareness terhadap purchase intention 

produk Emina 

5. Untuk menguji pengaruh label halal terhadap purchase intention produk 

Emina 
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6. Untuk menguji pengaruh subjective norm terhadap purchase intention produk 

Emina 

7. Untuk menguji brand awareness melalui attitude terhadap purchase intention 

produk Emina 

8. Untuk menguji label halal melalui attitude terhadap purchase intention 

produk Emina 

9. Untuk menguji subjective norm melalui attitude terhadap purchase intention 

produk Emina 

10. Untuk menguji pengaruh attitude terhadap purchase intention produk Emina  

1.5 Manfaat Penelitian 

Berlandaskan pada tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka pada penelitian 

ini diharapkan memiliki manfaat dalam pengetahuan manajemen pemasaran, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu manfaat penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 

di bidang manajemen Pemasaran. Serta dapat dijadikan patokan dan acuan 

pada penelitian selanjutnya yang memiliki hubungan dengan (analisis brand 

awareness, subjective norm, label halal terhadap purchase intention melalui 

attitude studi pengguna kosmetik) serta menjadi bahan kajian lebih lanjut. 

 

 



 

 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan dari teori-teori yang diperoleh dengan 

hasil penelitian yang telah dilakuka terutama mengenai penggunaan kosmetik 

halal.  

 


