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INTISARI 

Pendekatan label halal, celebrity endorser dan sikap terhadap iklan 

merupaka tiga jenis pendekatan yang biasa digunakan untuk memprediksi minat 

beli. Beberapa penelitian telah menunjukkan perusahaan-perusahaan yang 

memiliki label halal cendrung meningkatkan minat beli. Meskipun demikian  

peneliti lain telah menemukan bukti yang berbeda yakni label halal bukan sebagai 

pendorong minat beli (izzudin, 2018). Apa yang di jelaskan di atas pada dasarnya 

menunjukkan secara teoritis label halal, celebrity endorser dan sikap terhadap 

iklan merupakan sarana strategis dalam meningkatkan minat beli, namun secara 

praktis ketiga variabel tersebut tidak selalu menghasilkan minat beli yang baik. 

Guna mengatasi masalah ini, beberapa peneliti telah menyarankan bahwa untuk 

meningkatkan minat beli yang lebih baik maka label halal harus menggunakan 

strategi dalam mengimplementasikan ke dalam usahanya, salah satunya bisa 

menggunakan brand image (Alim, Mawardi, dan Bafadhal, 2018). Bila hal 

tersebut di aplikasikan pada produk wardah, sangat mungkin brand image 

memediasi hubungan label halal, celebrity endorser dan sikap terhadap iklan 

dengan minat beli. Oleh karena itu, penting kiranya memasukkan brand image 

sebagai variabel yang memediasi antara label halal dan minat beli. 

Berdasarkan fenomena bisnis dan research gap yang di kemukakan diatas 

maka rumusan masalah dalam studi ini adalah : “Peningkatan minat beli 

kosmestik wardah melalui label halal, celebrity endorser, dan sikap terhadap 

iklan dengan brand image sebagai variable intervening”. Pertanyaan penelitian 

ini adalah (a) Bagaimana pengaruh label halal, celebrity endorser dan sikap 
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terhadap iklan pada brand image dan (b) Bagaimana pengaruh label halal, 

celebrity endorser, sikap terhadap iklan, dan brand image terhadap minat beli. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa aktif 

Fakultas Ekonomi Unissula yang pernah melakukan pembelian produk wardah. 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik 

convenience sampling, karena pada penelitian ini jumlah populasi tidak diketahui 

dengan pasti. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 96 

responden. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah uji regresi dengan 

menggunakan SPSS versi 25. 

Berdasarkan pengujian hipotesis studi ini dapat di simpulkan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel label halal, celebrity endorser 

dan sikap terhadap iklan pada brand image, dan terdapat pengaruh positif dan 

signifikan variabel label halal, celebrity endorser, sikap terhadap iklan, brand 

image terhadap minat beli. Kemudian berdasarkan uji Sobel,  juga diketahui 

bahwa brand image memediasi label halal, celebrity endorser dan sikap terhadap 

iklan dengan minat beli mahasiswi Fakultas Ekonomi Unissula yang 

pernahmembeli produk wardah. Dengan deminikian mediasi brand image yang di 

ajukan sebagai solusi mengatasi kesenjangan penelitian dalam relasi label halal, 

celebrity endorser dan sikap terhap iklan dalam minat beli adalah tepat. 

 

 

 

 

 


