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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman, kesadaran akan penampilan 

pada wanita semakin meningkat karena penampilan sangat penting untuk 

menunjang dalam beraktivitas sehari-hari. Kosmetik dan perawatan 

kecantikan menjadi kebutuhan pokok karena penampilan yang kurang 

menarik membuat sebagian orang kurang percaya diri.  Sehingga wanita rela 

mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Hal tersebut menimbulkan banyaknya  merk produk komestik yang beredar di 

pasar dengan berbagai macam keunggulan yang dimilikinya.   

Indonesia dengan jumlah penduduk wanita yang mencapai 133,542 

jiwa pada tahun 2020 (bps.go.id) menjadi pasar yang potensial bagi 

perusahaan kosmetik. Kementrian Perindustrian mencatat bahwa potensi 

industri kosmetik di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 7,3%. Hal 

tersebut dikarenakan meningkatnya kebutuhan trend masyarakat terhadap 

produk kecantikan dan perawatan tubuh. (data.co.id, 2019). Industri kosmetik 

merupakan industri yang cukup dinamis sehingga dengan mudah muncul 

perusahaan dengan merek kosmetik baru..  

Saat ini ada beberapa merek produk perawatan yang sedang diminati 

oleh masyarakat ditunjukan pada tabel di bawah ini  
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Tabel 1.1 

Top 5 Brand Perawatan Wajah Terlaris di E-commerce Indonesia 

 

No Brand Total Penjualan 

1 MS Glow Rp. 74,82 miliar 

2.  Scarlett Rp. 29,78 miliar 

3.  Somethinc Rp. 22,45 miliar 

4.  Avoskin  Rp. 15,6 miliar 

5.  Garnier Rp. 12,46 miliar 

     compas.co.id (Top 5 brand perawatan wajah 2021) 

         Berdasarkan Tabel 1.1 Top 5 brand perawatan wajah terlaris di E-

commerce Indonesia, MS Glow menduduki peringkat pertama dengan 

penjualan terbanyak. Penjualan mencapai angka tersebut pada bulan Mei 

2021 di marketplace Indonesia. Promosi yang dilakukan oleh MS Glow 

melalui media sosial seperti Instagram serta menggandeng para artis, dokter, 

influencer untuk ikut mempromosikan produknya. Selain melakukan promosi, 

banyak pula artis yang telah menggunakan produk ini karena sudah 

bersertifikat halal MUI, sehingga dengan cepat produk MS Glow dikenal oleh 

masyarakat secara luas. 

Untuk dapat mempertahankan posisi sebagai Top brand perawatan 

wajah terlaris di marketplace Indonesia, perusahaan harus memperhatikan 

bagaimana konsumen dalam memutuskan pembelian. Keputusan pembelian 

merupakan suatu proses pengambilan keputusan akan pembelian yang 

mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian 

(Kotler dan Amstrong, 2014). Menurut Kotler (2014) Keputusan pembelian 

adalah suatu tahap dimana konsumen telah memiliki pilihan dan siap untuk 

melakukan pembelian atau pertukaran antara uang dan janji untuk membayar 

dengan hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Adapun 

faktor- faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian yaitu Label halal, 

Promosi di media sosial dan Word of mouth. 
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Pada penelitian ini, faktor pertama yang mempengaruhi keputusan 

pembelian adalah Label halal. Swastha (2018) menyatakan bahwa label 

adalah bagian dari sebuah barang yang berupa keterangan (kata- kata) tentang 

barang tersebut atau penjualannya. Sedangkan menurut Rangkuti dan Freddy 

(2010) Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal 

pada kemasan produk untuk menunjukan bahwa produk yang dimaksud 

berstatus sebagai produk halal. Label halal untuk sebuah produk dapat 

dicantumkan pada kemasan apabila produk tersebut telah mendapat sertifikasi 

dari BPOM MUI. Kesadaran konsumen dalam kehalalan suatu produk sangat 

meningkat. Oleh karena itu dalam keputusan pembelian suatu produk, 

konsumen lebih memperhatikan label halal/logo halal. Penelitian yang 

dilakukan oleh Latte,dkk (2020), Harahap,dkk (2018), Harahap (2020), 

Bulan,dkk (2017), Yunitasari dan Anwar (2019), Hayet (2019), Simbolon 

(2019) menyatakan bahwa label halal berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Sedangkan menurut penelitian Kamilah dan 

Wahyuati (2017) menyatakan bahwa Labelisasi halal tidak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Selain label halal, pada penelitian ini keputusan pembelian konsumen 

juga dipengaruhi oleh promosi. Promosi merupakan salah satu variabel dalam 

marketing mix yang penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam pemasaran 

produknya. Menurut Kotler (2014) Promosi adalah aktivitas yang 

menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan untuk membelinya. 

Pada era sekarang ini, perusahaan dapat melakukan promosi melalui media 

sosial seperti Instagram, facebook, youtube, dan lain-lain. Penelitian yang 
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dilakukan oleh Ningsi dan Ekowati (2021), Lukito dan Fahmi (2020), 

Diyatma (2018), Suharsono dan Sari (2019), Ayunita dan Mustika (2021), 

Novita,dkk (2020), menyatakan bahwa promosi di media sosial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Triana dan Fachrury (2019) menyatakan bahwa Promosi 

di Media Sosial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi keputusan pembelian dalam 

penelitian ini adalah Word of mouth. Menurut Kotler dan Keller (2014), Word 

of mouth adalah kegiatan pemasaran melalui perantara orang ke orang baik 

secara lisan, tulisan, maupun lewat alat komunikasi elektronik yang 

terhubung internet yang didasari oleh pengalaman atas produk atau jasa. 

Menurut Lupiyoadi (2006) Word of mouth adalah suatu bentuk promosi yang 

berupa rekomendasi dari mulut ke mulut tentang kebaikan dalam suatu 

produk. Konsumen dalam melakukan pembelian juga karena informasi dari 

konsumen lain melalui pengalaman membeli suatu produk. Semakin banyak 

informasi yang diperoleh akan semakin membuat konsumen tertarik untuk 

membeli produk tersebut . Penelitian yang dilakukan oleh Ningsi dan Ekowati 

(2021), Ayunita dan Mustika (2021), Hidayat (2019), Joesyiana (2018), 

Julianti dan Junaidi (2020), Winalda dan Sudarwanto (2021) menyatakan 

bahwa Word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Syamsiah,dkk (2018) 

menyatakan bahwa Word of mouth tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 
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Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Ningsih dan 

Ekowati (2021) yang berjudul Pengaruh Promosi di Media Sosial dan Word 

of Mouth terhadap Keputusan Pembelian, karena variabel tersebut 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Peneliti 

mengambil variabel Promosi di Media Sosial karena pada saat ini masyarakat 

sangat erat kaitannya dengan media sosial dan banyak informasi yang 

didapatkan dari media sosial mengenai keunggulan produk serta manfaatnya 

yang dapat mempengaruhi konsumen dalam memutuskan pembelian. Serta 

mengambil variabel Word of Mouth karena word of mouth merupakan salah 

satu cara yang efektif untuk konsumen melakukan pembelian. Word of mouth 

lebih mudah dipercaya oleh masyarakat karena membawa ulasan yang jujur 

sehingga membuat konsumen tertarik untuk melakukan pembelian. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

terletak pada variabel independennya. Dalam penelitian ini, peneliti 

menambahkan variabel Label halal dari penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Latte,dkk (2020) yang berjudul Pengaruh Label Halal terhadap 

Keputusan Pembelian, karena variabel tersebut berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Alasan peneliti menambahkan 

variabel Label halal karena pada saat ini konsumen semakin sadar untuk 

menggunakan produk yang halal. Berdasarkan ulasan latar belakang masalah 

dan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Label Halal, Promosi di 

Media Sosial dan Word of Mouth terhadap Keputusan Pembelian MS 

Glow di Cilacap” 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah Label Halal berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

pembelian? 

2. Apakah Promosi di Media Sosial berpengaruh positif signifikan terhadap 

keputusan pembelian? 

3. Apakah Word of Mouth berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

pembelian? 

 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan yang diteliti lebih 

focus pada tujuan penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan 

pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan kepada pengguna produk MS Glow di Cilacap 

yang pernah melakukan pembelian produk. 

2. Variabel yang diteliti dibatasi pada variable bebas yaitu Label Halal, 

Promosi di Media Sosial, Word of Mouth, sedangkan variabel terikatnya 

adalah Keputusan Pembelian. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah : 
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1.  Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis pengaruh positif dan signifikan Label Halal 

terhadap Keputusan Pembelian. 

b. Untuk menganalisis pengaruh positif dan signifikan Promosi di Media 

Sosial terhadap Keputusan Pembelian. 

c. Untuk menganalisis pengaruh positif dan signifikan Word of Mouth 

terhadap Keputusan Pembelian. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun, 

maka manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang 

bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan dapat memberi kontribusi 

mengenai Pengaruh Label Halal, Promosi di Media Sosial dan Word of 

Mouth terhadap Keputusan Pembelian. Selain itu, penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian serupa dimasa yang akan 

dating dan mendukung teori yang telah ada sehubung dengan masalah 

yang dibahas dalam penelitian ini dan diharapkan penelitian ini dapat 

digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya dibidang manajemen pemasaran serta sebagai bahan penunjang 

untuk penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi PT.Urban Indo Manufaktur MS Glow 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi manajemen 

untuk dapat menyusun strategi pemasaran produk yang berkaitan 

denga label halal, promosi media sosial dan word of mounth  untuk 

meningkatkan jumlah penjualan. 

b. Bagi Akademik  

Hasil penelitian ini sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya 

mengenai Label Halal, Promosi di Media Sosial dan Word of Mouth 

serta pengaruhnya terhadap Keputusan Pembelian. 

c. Bagi peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai pengaruh Label Halal, Promosi di Media Sosial, dan Word 

of Mouth terhadap Keputusan Pembelian. Serta sebagai syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Manajemen 
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