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Artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah
setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata
bagimu”.1

1

Al-Baqarah (2): 168.
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ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan analisis faktor yang mempengaruhi
kesadaran konsumen muslim terhadap labelisasi halal produk makanan dan
minuman di PT. Trona Jamtos.Penelitian ini bersifat deskripsi korelasional yaitu
untuk mencari hubungan antara dua variabel, masing-masing dinamakan, variabel
dependen dan independen. Yang menjadi variabel dependen ialah labelisasi halal
produk makanan dan minuman (y), sedangkan variabel independen adalah
kesadaran konsumen muslim (x) dan menguji hipotesis dari variabel yang diuji
yang selanjutnya akan diuji secara statistik guna diambil suatu kesimpulan,
dengan metode pengumpulan data adalah kuesioner/angket dan dokumentasi.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai
berikut: (1) Tanggapan masyarakat tentang labelisasi halal produk makanan dan
minuman di PT. Trona Jamtos secara keseluruhan maka dapat dikategorikan
penting dengan indeks rata-rata 0,72, (2)Faktor-faktor yang mempengaruhi
kesadaran konsumen muslim terhadap labelisasi halal pada produk makanan dan
minuman di PT. Trona Jamtos adalah pengetahuan/pemahaman masyarakat
mengenai label halal dengan pembuktian nilai probability (0,000<0,05), tingkat
keagamaan yang dimiliki oleh masyarakat dengan pembuktian nilai probability
(0,018<0,05) dan kesadaran halal yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri
dengan pembuktian nilai probability (0,017<0,05).
Kata Kunci: kesadaran konsumen muslim, labelisasi halal, Jamtos
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Konsumsi atas produk yang halal menurut keyakinan agama atau demi
kualitas hidup dan kehidupan, merupakan sebuah hak warga negara yang
merupakan bagian dari ketetapan di dalam Undang-undang Dasar Republik
Indonesia tahun 1945, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan merupakan bentuk
ibadah karena menjauhi barang-barang atau produk haram. Pengonsumsian atas
produk halal dapat dilangsungkan dengan adanya jaminan sertifikasi produk halal
yang memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari produk haram, dan
membahayakan kesehatan. Pandangan yang cukup umum dan jelas, juga
menekankan bahwasanya barang yang membahayakan kesehatan tentu merupakan
produk yang tidak boleh dikonsumsi dalam pandangan agama.
Selain di jamin dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia,
ketentuan yang lebih detail juga membahas tentang pentingnya jaminan halal pada
suatu produk, yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini diundangkan
dengan pertimbangan bahwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut
agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu negara juga harus menjamin setiap
pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara
berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk
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yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Penetapan Undang-undang Nomor
33 Tahun 2014 ini juga dikarenakan produk yang beredar di masyarakat belum
tentu semua terjamin kehalalannya. Peraturan mengenai kehalalan suatu produk
pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu
peraturan perundang-undangan.2
Bagi mayoritas masyarakat di Indonesia masalah label produk makanan
dan minuman sangat penting karena sebagian besar konsumennya adalah
beragama Islam (muslim). Prinsip bagi seorang muslim adalah makan untuk hidup
bukan hidup untuk makan. Kedua pernyataan tersebut mempunyai pengertian
yang berbeda. Jika makan untuk hidup berarti menyadari bahwa aktivitas makan
hanyalah salah satu alat untuk tetap bertahan, sedangkan hidup untuk makan
berarti aktivitas hidup hanya untuk makan.3
Untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk pangan dahulu
bukanlah merupakan persoalan yang sulit, karena bahan-bahannya dapat diketahui
secara jelas, serta prosesnya tidak terlalu rumit. Pada masa kini persoalan
kehalalan suatu produk makanan maupun obat-obatan sering dipertanyakan
karena proses pembuatan yang rata-rata menggunakan teknologi canggih. Dari
sudut pandang agama terutama Islam, sering dihadapkan pada pertanyaan,
“halalkah kita mengonsumsi makanan ini, atau salahkah kita menggunakan obat
atau kosmetika itu?”.4

2

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal, bagian Menimbang a – d.
3
Kurniawan, dkk, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Pemberian Label Halal pada
Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, Jurnal Penelitian
Unram, Volume 18, Nomor 1, (Februari 2014), hlm. 81.
4
Ibid, hlm. 81.

2

Di dalam Islam sendiri, konsep tentang makanan halal sudah tercantum
dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qura. Salah satu ayat yang berbicara
tentang makanan halal adalah Surat Al-Baqarah ayat 168:
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Artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah
setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata
bagimu”.5
Di dalam ayat tersebut secara tegas dijelaskan tentang seruan kepada
seluruh umat manusia untuk mengonsumsi makanan halal dan yang baik (toyyib).
Ini menandakan tentang pentingnya untuk mengonsumsi makanan halal. Makanan
yang halal dan yang baik, memiliki dampak bagi tubuh orang yang mengonsumsi.
Bagi umat Islam, keberadaan makanan yang halal menjadi kebutuhan yang
tidak bisa ditawar lagi. Mengingat keragaman jenis makanan dan banyaknya
makanan kemasan yang diproduksi, mulai dari industri rumahan hingga
manufactur, menjadikan kualitas dan kehalalan suatu produk makanan perlu
diperhatikan. Untuk itu perlu ada standarisasi jenis makanan yang memenuhi
standar halal sesuai ketentuan syariat Islam, melalui jaminan dan kepastian
kehalalan setiap produk yang dikonsumsi umat Islam.6
Di Provinsi Jambi, khususnya di Kota Jambi, labelisasi produk halal juga
merupakan masalah yang kerap kali menjadi muncul di permukaan. Masih banyak
ditemukan di pasar-pasar tradisional maupun minimarket dan swalayan-swalayan
5

Al-Baqarah (2): 168.
Nurul Huda dan Muchlisin, “Pengaruh Label Halal pada Makanan terhadap Konsumsi
Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.”Jurnal Suhuf, Nomor
26, Volume 2, (Mei 2014), hlm. 58
6
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ternama produk makanan dan minuman yang belum ada labelisasi halal, sebagai
umat muslim kita harus lebih jeli dan berhati-hati dalam membeli makanan dan
minuman yang akan kita konsumsi.
PT. Trona Jamtos merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tempat
perbelanjaan. Jamtos sendiri merupakan family mall yang berkonsep untuk
menyediakan seluruh kebutuhan keluarga dalam satu tempat baik kebutuhan
pangan maupun sandang yaitu pakaian, senda, tas, jam tangan dll. Di Jamtos
dijual berbagai macam makanan dan minuman baik yang memiliki label halal
maupun tidak jadi sebagai konsumen muslim kita harus berhati-hati dan teliti
dalam membeli produk makanan dan minuman yang dijual di Jamtos.
Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah inilah, peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian dengan tema labelisasi halal dalam produk makanan,
dengan judul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Konsumen
Muslim terhadap Labelisasi Halal Produk Makanan dan Minuman di PT.
Trona Jamtos.
B. Rumusan Masalah
Dengan memperhatikan latar belakang masalah dalam penelitian ini
maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:
1.

Apakah terdapat pengaruh kesadarankonsumen muslim terhadap labelisasi
halal produk makanan dan minuman di PT. Trona Jamtos?

2.

Berapa besar pengaruh kesadaran konsumen muslim terhadap labelisasi halal
produk makanan dan minuman di PT. Trona Jamtos?

3.

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran konsumen terhadap
labelisasi halal produk makanan dan minuman di PT. Trona Jamtos?

4

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kesadarankonsumen
muslim terhadap labelisasi halal produk makanan dan minuman di PT.
Trona Jamtos.
b. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh kesadaran konsumen muslim
terhadap labelisasi halal produk makanan dan minuman di PT. Trona
Jamtos.
c. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
kesadaran konsumen terhadap labelisasi halal produk makanan dan
minuman di PT. Trona Jamtos.
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Mengingatkan konsumen muslim akan pentingnya kehalalan makanan
yang dikonsumsinya
b. Mengingatkan Konsumen agar lebih berhati-hati dan jeli dalam
membeli produk makanan dan minuman .
c. Untuk peneliti selanjutnya dan dunia akademis, penelitian ini berguna
untuk memberikan pengetahuan dan pengujian ilmiah mengenai
produk makanan dan minuman di PT. Trona Jamtos.
D. Batasan Masalah
Mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan ini, maka penulis
membatasi masalah pada penelitian ini yaitu konsumen muslim yang dimaksud
5

ialah konsumen muslim yang belanja ke Jamtos dan faktor-faktor yang
mempengaruhi

kesadaran

masyarakat

muslim

adalah

Pengetahuan

dan

pemahaman konsumen tentang labelisasi halal, tingkat religius/keagamaan
masyarakat muslim, dan faktor perilaku konsumen.
E. Kerangka Teori
1. Konsumen
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata konsumen diartikan
sebagai pengguna barang-barang hasil industri, bahan-bahan makanan dan
sebagainya.7 Bisnis sangat tergantung pada konsumen, produsen harus
menyadari kenyataan bahwa konsumen tidak peduli dan tidak mau tahu
apakah kita bekerja keras atau tidak, konsumen hanya ingin masalah
mereka terpecahkan. Dengan kata lain, mengapa seorang produsen harus
memperlakukan konsumen dengan sebaik-baiknya? Sederhana, karena:
a. Penghasilan produsen sedikit banyak tergantung pada konsumen;
b. Mereka tidak tergantung kepada produsen; tetapi sebaliknya;
c. Konsumen adalah orang paling penting yang datang ke kantor
produsen, maupun melalui surat;
d. Konsumen bukanlah orang yang mengganggu kerja produsen, tetapi
merupakan tujuan produsen bekerja. Bukan untuk menolong konsumen
tetapi melayani mereka; dan konsumen menolong produsen dengan
memberikan kesempatan;
e. Konsumen bukan orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan bisnis
produsen; mereka adalah bagian dari perusahaan produsen;
7

W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007),
hlm. 612.
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f. Konsumen bukanlah orang yang tepat untuk diajak berdebat karena
tidak seorang pun yang akan menang bila berdebat dengan mereka;
g. Konsumen adalah orang yang memberitahukan kepada produsen
tentang keinginannya, dan adalah tugas produsen untuk menangani
kehendaknya dengan jalan menguntungkan kedua belah pihak;
h. Konsumen adalah orang yang menciptakan pandangan tentang usaha
produsen; tentang baik atau buruknya pelayanan produsen;
i. Konsumen adalah penyampai berita terbaik apabila mereka puas
dengan apa yang kita berikan.8
Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia saat ini, seperti
juga yang dialami konsumen di negara-negara berkembang lainnya, tidak
hanya pada soal cara memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks, yaitu
mengenai kesadaran semua pihak, baik dari pengusaha, pemerintah,
maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen.
Pelaku usaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak
konsumen dengan memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman
dimakan/digunakan, mengikuti standar yang berlaku, serta harga yang
sesuai (rasionable).9
Menyangkut dengan sebuah pandangan bahwa konsumen harus
mendapatkan sebuah kepuasan, maka ada beberapa dasar yang dapat
dilihat mengenai apa yang diinginkan oleh seorang konsumen:
a. Konsumen ingin pemecahan yang baik atas persoalan mereka, bukan
alasan;
8
9

Wira Sutedja, Panduan Pelayanan Konsumen, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 1-2.
Happy Susanto, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008),

hlm. 1.
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b. Konsumen ingin uang mereka dihargai;
c. Pelayanan yang ramah;
d. Diperlakukan dengan adil, jujur, dan penuh rasa hormat;
e. Pelayanan tepat waktu yang efisien;
f. Diberlakukan sebagai raja, bukan sebagai orang biasa; dan
g. Mereka hanya menginginkan yang terbaik.10
2. Muslim
Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata muslim
didefinisikan sebagai orang yang menganut agama Islam.11Kata muslim
adalah isim fail dari aslama yuslimu muslimun yang artinya perdamaian.
Sementara kata Islam itu sendiri mempunyai beberapa makna, bisa berarti
perdamaian, keselamatan, dan banyak sekali arti lain secara etimologi.
Dan secara epistemologi adalah ajaran penyerahan diri kepada Allah SWT
secara totalitas, jiwa maupun raga. Seorang muslim harus menyerahkan
seluruh jiwa dan raga secara totalitas sepenuhnya kepada Allah SWT, ini
yang dinamakan hanifan muslima. Orang muslim yang sudah mengaku
Islam, tapi belum pernah melaksanakan salat, maka belum dinamakan
muslim. Jadi, jangan sampai memeluk Islam tetapi makna dan hakikat
keislaman itu tidak diketahui.12
Islam bermakna penyerahan diri, secara keseluruhan, jiwa, ruh,
jasad kepada Allah SWT., berarti selaku hambanya, selaku seorang
muslim wajib melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini
10

Wira Sutedja, Panduan Pelayanan Konsumen, hlm. 3.
W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, hlm. 787.
12
Agus Handoko, Makna Islam dalam Al-Quran, dalam Islam Rahmat bagi Alam Semesta –
Untaian Ceramah Penyejuk Hati, (Jakarta: Alifia Books, 2005), hlm. 57.
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adalah hakikat seorang muslim. Konsekuensi dari sikap itu adalah, sebagai
seorang muslim harus mengerjakan amal-amal yang sudah termaktub di
dalam ayat-ayat Allah SWT, yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6666
ayat. Itu merupakan pedoman seorang muslim, pedoman hidup, pedoman
yang tidak diragukan lagi orisinalitasnya.13
3. Labelisasi Halal
Kata halal berasal dari bahasa Arab, halla, yang berarti ‘lepas’ atau
‘tidak terikat’. Secara etimologi kata halal berarti hal-hal yang boleh dan
dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuanketentuan yang melarangnya. Atau diartikan sebagai segala sesuatu yang
bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. Dengan demikian, dalam konteks
makanan dan minuman, halal senantiasa mengandung arti yang dibolehkan
oleh syariat Islam, baik bagi kesehatan atau yang sering disebut dengan
halalan tayyiban.14
Pada label halal tercantum nomor sertifikasi halal dan tulisan halal
dengan huruf arab dan huruf latin. Label halal wajib dibuat dalam bentuk
yang tidak mudah rusak dan tidak dapat dipalsukan, serta dalam ukuran
tertentu. Menteri Agama menetapkan perusahaan percetakan yang mampu
membuat label halal sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud.15
Makanan yang baik atau halal adalah makanan yang dianggap baik
oleh naluri kemanusiaan yang normal, atau dianggap baik oleh semua
13

Ibid, hlm. 57-58.
Tulus Abadi, Tim Pengkajian Hukum tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberian
Informasi Produk Halal, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan
Pembinaan Hukum Nasional, 2011), hlm. 102.
15
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, Pasal 10 ayat (2) – (4).
14

9

manusia. Bagi orang Islam, ada satu faktor yang jauh lebih penting lagi
yaitu kaitannya tentang halal atau haram suatu makanan. Umat Islam
diajarkan memakan makanan yang bersih dan sehat. Islam sangat
memperhatikan tentang sumber dan kebersihan makanan, cara memasak,
menghidangkan dan memakan makanan.16
Sertifikasi halal secara resmi dikeluarkan dari MUI ditunjukkan
dengan logo berupa tulisan halal (Indonesia dan Arab), yang dilingkari
dengan tulisan nama lembaga MUI (Indonesia dan Arab), kemudian di
bawahnya dilengkapi dengan nomor sertifikatnya. Namun, karena hingga
sekarang di Indonesia belum ada standar label halal (dari pemerintah)
sehingga beberapa produk yang menggunakan label halal ada yang belum
mendapatkan sertifikat halal dari pihak yang berwenang. Biasanya produk
yang mencantumkan logo halal yang tidak resmi dari MUI (tidak ada
nomor sertifikasi) karena belum menyelesaikan sertifikasi MUI, tetapi
berkeyakinan seluruh bahan produknya halal. Konsekuensinya masyarakat
harus senantiasa berhati-hati karena produk yang belum mencantumkan
logo tersebut atau sudah mencantumkan tetapi logonya tidak standar
meskipun belum tentu haram tetapi juga belum tentu halal. Hal ini karena
memastikan kehalalan produk dalam proses produksi kontemporer
tidaklah mudah. Dalam proses pengolahan pangan, yang menjadi perhatian
adalah terjadinya pencampuran (ikhtilath), atau jika bahan tersebut
dikeluarkan kembali dari produk, setidaknya akan terjadi pemanfaatan
(intifa’) bahan yang mungkin berasal dari bahan yang haram atau najis. Di
sinilah pentingnya otoritas yang mendapatkan legitimasi publik (MUI)
16

Kurniawan, dkk, “Tanggung Jawa Pelaku Usaha, hlm. 81.
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untuk melakukan tugas yang tidak mungkin dilakukan masing-masing
individu.17
Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan jaminan produk halal
dengan melakukan sertifikasi halal. Sertifikasi halal dilakukan melalui
langkah sebagai berikut:

a. Penetapan kehalalan produk
1) Melakukan kegiatan audit (pemeriksaan) meliputi pengkajian
dokumen asal usul bahan, audit di lapangan, mengkaji hasil audit
dalam forum-forum rapat tim ahli.
2) Mengembangkan mekanisme kontrol dalam menjamin konsistensi
dan kesinambungan produk halal dengan cara mewajibkan
perusahaan yang disertifikasi halal untuk menerapkan sistem
jaminan halal.
3) Melakukan pengkajian syar’i terhadap temuan hasil audit.
4) Menetapkan fatwa kehalalan suatu produk yang dikeluarkan dalam
bentuk sertifikat halal (fatwa tertulis).
b. Penelitian dan pengkajian ilmiah
1) Melakukan penelitian dan pengkajian serta pengujian kehalalan
suatu produk melalui laboratorium.
2) Menjawab secara rutin permasalahan yang diajukan oleh
perusahaan/industri dalam pengembangan suatu produk.
17

Ibid, hlm. 82.
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3) Menetapkan standarisasi metode pengujian laboratorium terhadap
suatu produk bekerja sama dengan laboratorium lembaga
penelitian dan perguruan tinggi.
c. Standar dan pelatihan
1) Mengembangkan standar tata cara produksi halal, sistem jaminan
halal, standar persetujuan lembaga sertifikasi halal dan standar
kompetensi auditor.
2) Melakukan pelatihan calon auditor halal bekerja sama dengan
pemerintah.
3) Melakukan pelatihan auditor halal internal perusahaan baik dalam
maupun luar negeri secara berkala dalam menyusun strategi dan
teknik implementasi sistem jaminan halal.
d. Organisasi dan kelembagaan
1) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga teknis
terkait baik pemerintah maupun swasta dalam pelaksanaan
sertifikasi dan labelisasi halal, di antaranya Kementerian Agama
RI, Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI, Kementerian
Perindustrian RI, Kementerian Pertanian RI, dan Kementerian
Koperasi dan UKM, Pemerintah Daerah serta Organisasi
Masyarakat (Ormas) Islam.
2) Melakukan koordinasi dengan Badan Karantina RI dalam
pengawasan masuknya produk asal hewan ke dalam wilayah RI.
3) Membangun jaringan dan membina lembaga sertifikasi halal luar
negeri agar memenuhi persyaratan sertifikasi halal MUI (Saat ini
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standar MUI telah dipercaya menjadi referensi lembaga sertifikasi
halal dunia).
4) MUI telah bekerja sama dengan 41 (empat puluh satu) lembaga
sertifikasi halal luar negeri dari 18 negara di dunia tersebar di Asia,
Eropa, Amerika maupun Australia. LPPOM MUI juga menjadi
pemimpin di lembaga halal dunia (World Halal Council).18
Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang
dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan
menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung
jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan
keterangan atau tulisan halal pada label. Pangan yang diproduksi atau
diolah harus diperiksakan terlebih dahulu pada lembaga pemeriksa yang
telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang

berlaku.

Pemeriksaan

sebagaimana

dimaksud,

dilaksanakan

berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama
dengan mempertimbangkan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki
kompetensi di bidang tersebut.19
Kesadaran religi atas produk halal memiliki arti keadaan dimana
seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang konsumsi produk
halal. Apabila konsumen mendapatkan rekomendasi dan pemahaman
tentang informasi produk halal maka akan timbul kesadaran akan
konsumsi produk halal.
18

Tulus Abadi, Tim Pengkajian Hukum tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberian
Informasi Produk Halal, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan
Pembinaan Hukum Nasional, 2011), hlm. 57.
19
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan
Iklan Pangan, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11ayat (1) dan (2).

13

Kesadaran konsumen akan mengonsumsi produk halal karena hal itu
dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan pemahaman, tingkat religius/agama
dan perilaku konsumen.
a. Pengetahuan dan Pemahaman label halal
Menurut

Kamus

Besar

Bahasa

Indonesia

(2006:568)

Pemahamanadalah sesuatu hal yang kita fahami dan kita mengerti dengan
benar. Dalam hal ini pemahaman dapat diartikan bahwa suatu kemampuan
seseorang

dalam

mengartikan,

menafsirkan,

menerjemahkan,

atau

menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang
pernah diterimanya.
Makanan halal merupakan isu yang sangat strategis di Indonesia,
hal tersebut dikarenakan jumlah umat muslin yang merupakan sebagian
besar penduduk Indonesia. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa umat
Islam diwajibkan memakan makanan yang halal, perintah mengenai
makanan halal terdapat di Al-Quran, yaitu sebagai berikut:
1) Surat An Nahl:114

ﺏﺍ َﻭٱ ﺃ
َ ٱَّللُ َﺡ َٰﻝَﺍٗل
ُ ٱَّللِ ﺇِﻥ
ُﺵ
ُ َﻙﻝُﻭﺍْ ِﻡ َّﻡﺍ َﺭ َﺯﻕ
ُ َﻑ
َّ ﺕ
َّ ﻙ ُﻡ
ﻁﻱِﺍ
َ ﻙ ُﺭﻭﺍْ ﻥِ ﺃﻉ َﻡ
ُﻙﻥﺕُﺃﻡ ﺇِﻱَّﺍﻩ
١١٤ ُﻭﻥ
َ ﺕَ ﺃﻉﺏُﺩ
Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah

diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika
kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”

2) Almaidah:88
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َ ٱَّللُ َﺡ َٰﻝَﺍٗل
ُ َﻙﻝُﻭﺍْ ِﻡ َّﻡﺍ َﺭ َﺯﻕ
ُ َﻭ
َّ ﻙ ُﻡ
ﻭﻥ
ﻱﺍ
َ ُﺏ ِﻩۦ ُﻡﺃﺅ ِﻡﻥ
ِ ِﻱ ﺃَﻥﺕُﻡ
ِﻁ
َٰٓ ﺏ ِۚﺍ َﻭٱﺕ َّﻕُﻭﺍْٱﻝﻝَّ َﻩٱﻝَّﺫ
٨٨
Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang
Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada
Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.
Serta dilarang makan makanan yang haram, larangan tersebut
terdapat pada:
1) Al-Baqarah: 173

ُﻱ
ﻱﺭ َﻭ َﻡﺍ َٰٓ ﺃُ ِﻩ َّﻝﺏِِۦﻩ ِﻝﻍَﺃ
ﻙ ُﻡ ٱﺃﻝ َﻡﺃ
ﻉﻝَﺃ
ﻱ ِﺭ
َ ﺇِﻥَّ َﻡﺍ َﺡ َّﺭ َﻡ
ِ ﻥﺯ
ِ ﻱﺕَ ﺓَ َﻭٱﻝﺩ ََّﻡ َﻭﻝَ ﺃﺡ َﻡ ٱﺃﻝ ِﺥ
ٗل ِﺇﺃ
ُﺽ
َٰٓ َ َﻉ ٖﺍﺩﻑ
ﻉﻝَﺃ
ﻍﺃ
ٱَّللِﻑَ َﻡ ِﻥ ٱ ﺃ
ِۖ َّ
َّ ﻱ ِِۚﻩ ِﺇ َّﻥ
َ َٱَّلل
َ ﻁ َّﺭ
ﻭﺭ
ﻍ
ّٞ ُﻑ
َ ﻱ َﺭ
َ ﺙ َﻡ
َ ﺍﻍ َﻭ ََل
ٖ ﺏ
١٧٣ َّﺭ ِﺡﻱ ٌﻡ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai,

darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih)
disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam
keadaan

terpaksa

(memakannya)

sedang

dia

tidak

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka
tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang”.

2) Al-Maidah:3

ُﻱ
ﻱﺭ َﻭ َﻡﺍ َٰٓ ﺃُ ِﻩ َّﻝ ِﻝﻍَﺃ
ﻙ ُﻡ ٱﺃﻝ َﻡﺃ
ﻉﻝَﺃ
َّ ﻱ ِﺭ
ﺏِۦﻩ
َ ُﺡ ِﺭ َﻡ ﺃﺕ
ِ ِٱَّلل
ِ ﻥﺯ
ِ ﻱﺕَ ﺓُ َﻭٱﻝﺩَّ ُﻡ َﻭﻝَ ﺃﺡ ُﻡ ٱﺃﻝ ِﺥ
َ َﻱ ﺓُ َﻭٱﻝﻥَّ ِﻁﻱ َﺡ ﺓُ َﻭ َﻡﺍ َٰٓ ﺃ
ﺱﺏُ ُﻉ ِﺇ ََّل َﻡﺍ
َّ ﻙ َﻝ ٱﻝ
ِ َﻭٱﺃﻝ ُﻡﺃﻥ َﺥ
َ ﻥﻕَ ﺓُ َﻭٱﺃﻝ َﻡﺃﻭﻕُﻭﺫَﺓُ َﻭٱﺃﻝ ُﻡﺕَ َﺭ ِﺩ
َّ َﺫ
ُ ﺏ ﺃٱۡلَﺃﺯ َٰﻝَ ِِۚﻡ َٰﺫَِﻝ
ﻙﺃ
ﻙﺃﻡﻑِ ﺃ
ﺏ َﻭﺃَﻥﺕَ ﺃ
ﺱ ٌٌۗﻕ
ِ ﺱﺕَﺃﻕ
ُ ُّﻉﻝَﻯ ٱﻝﻥ
ِ ﺹ
َ ﺏ َﺡ
ِ ْﺱ ُﻡﻭﺍ
ُِﻱﺕُﺃﻡ َﻭ َﻡﺍ ﺫ
ﻙﺃﻡﻑَ َٗلﺕَ ﺃﺥﺵﺃَﻭ ُﻩﺃﻡ َﻭ ﺃ
ُ ِﻑَ ُﺭﻭﺍْ ِﻡﻥ ِﺩﻱﻥ
َ ﻱﻥ
ﻱﺃﻭ َﻡ
ﻙ
َ ﺱ ٱﻝَّ ِﺫ
َ ٱﺥﺵﺃَﻭ ِۚﻥِٱﺃﻝ
َ ﻱﺃﻭ َﻡ
َ ٱﺃﻝ
َ ِﻱﺉ
ﻙﺃﻡ َﻭﺃَﺃ
ُ َﻱﺕ ﻝ
ُﻱ
ُ َﻙﺃﻡ ِﺩﻱﻥ
ُ َﺕ ﻝ
ﻉﻝَﺃ
ٱۡل ﺃ
ُ ﺽ
ُ ﺕ َﻡﺃﻡ
ُ ﺃَﺃﻙ َﻡﺃﻝ
ﺱ َٰﻝَ َﻡ
ِ ﻙﺃﻡ ﻥِ ﺃﻉ َﻡﺕِﻱ َﻭ َﺭ
َ ﺕ
ِ ﻙ ُﻡ ﺃ
15

ﻑ ِِۡلﺃ
ُﺽ
ﻍﺃ
ِﺩﻱﺍﻥ ِۚﺍﻑَ َﻡ ِﻥ ٱ ﺃ
َّ ﺙ ٖﻡﻑَﺇِ َّﻥ
َ َٱَّلل
َ ﺹ ٍﺓ
ﻭﺭ
ﻍ
ّٞ ُﻑ
ٖ ِﻱ َﺭ ُﻡﺕَ َﺝﺍﻥ
َ ﻁ َّﺭﻑِﻱ َﻡ ﺃﺥ َﻡ
٣ ﻱﻡ
ّٞ َّﺭ ِﺡ

Artinya:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging

babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain
Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang
ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat
kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang
disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi
nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak
panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir
telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu
janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaKu. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu
agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku,
dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka
barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja
berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang”.
3) An-Nahl: 115

ُﻱ
ﻱﺭ َﻭ َﻡﺍ َٰٓ ﺃُ ِﻩ َّﻝ ِﻝﻍَﺃ
ﻙ ُﻡ ٱﺃﻝ َﻡﺃ
ﻉﻝَﺃ
َّ ﻱ ِﺭ
ِٱَّلل
َ ِﺇﻥَّ َﻡﺍ َﺡ َّﺭ َﻡ
ِ ﻥﺯ
ِ ﻱﺕَ ﺓَ َﻭٱﻝﺩ ََّﻡ َﻭﻝَ ﺃﺡ َﻡ ٱﺃﻝ ِﺥ
ُﺽ
ﻍﺃ
ﺏ ِِۖۦﻩﻑَ َﻡ ِﻥ ٱ ﺃ
َّ ﻉ ٖﺍﺩﻑَﺇِ َّﻥ
َ َٱَّلل
َ ﻁ َّﺭ
١١٥ ﻱﻡ
ﻍ
ّٞ ُﻑ
َ ﻱ َﺭ
َ ﺍﻍ َﻭ ََل
ّٞ ﻭﺭ َّﺭ ِﺡ
ِ
ٖ ﺏ

Artinya: “Sesungguhnya

Allah

hanya

mengharamkan

atasmu

(memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang
disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi
barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak
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menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka
sesungguhnya

Allah

Maha

Pengampun

lagi

Maha

Penyayang”.
Pengetahuan mengenai makanan halal sangat penting bagi
masyarakat umum, terutama umat Islam, dan sangat berpengaruh terhadap
perilaku konsumen. Halal atau tidak merupakan suatu keamanan pangan
yang sangat mendasar untuk umat Islam. Konsumen Islam cenderung
memilih produk yang belum dinyatakan halal oleh lembaga yang
berwenang. Hal tersebut dikarenakan, produk makanan dan kosmetik yang
telah dinyatakan halal cenderung lebih aman dan terhindar dari kandungan
zat berbahaya. Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan dan
Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) merupakan lembaga
yang bertugas meneliti, mengkaji dan menganalisis, produk-produk
makanan dan kosmetik yang tidak berbahaya bagi masyarakat dan halal
dari segi agama.
Konsumen muslim akan memilih dan mengonsumsi makanan halal.
Mereka bukan saja harus mengonsumsi makanan yang aman secara fisik,
tetapi juga makanan yang aman secara keyakinan, yaitu makanan halal.
Ketentuan makanan halal dalam ajaran Islam sangat mempengaruhi semua
konsumen muslim dalam menentukan makanan yang akan dikonsumsinya.
Para pemasar dan produsen makanan sangat mengetahui hal tersebut,
sehingga para produsen juga ingin diketahui oleh para konsumen bahwa
produk makanannya adalah halal dan sesuai dengan ketentuan syariah
Islam. Para konsumen muslim tentu tidak memiliki kemampuan untuk
menilai apakah makanan tersebut halal, oleh sebab itu perlu lembaga
17

pemerintah yang melakukan sertifikasi untuk menentukan kehalalan suatu
produk makanan, lembaga tersebut adalah LPPOM-MUI (Fatkhurohmah,
2015:34).
Berdasarkan penjelasan dari konsep pemahaman, konsep label dan
konsep label halal, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman label halal
adalah

kemampuan

seseorang

dalam

mengartikan,

menafsirkan,

menerjemahkan, atau menyatakan label halal dengan caranya sendiri
berdasarkan pengetahuan yang pernah diterimanya. Dalam penelitian ini
pemahaman label halal adalah kemampuan masyarakat muslim dalam
mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan label halal
berdasarkan pengetahuan yang pernah diterimanya.
Pemahaman masyarakat terhadap label halal dalam penelitian ini
akan diukur dengan menggunakan ranah kognitif yang merujuk pada
Taksonomi Bloom. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan
mental (otak). Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas
otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. ranah kognitif berhubungan
dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan
mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan
mencipta.
Ranah kognitif meliputi kemampuan pengembangan keterampilan
intelektual (knowledge) dengan tingkatan-tingkatan yaitu:
1) Mengingat
Mengingat merupakan kemampuan menarik kembali informasi yang
tersimpan dalam memori jangka panjang. Kategori ini mencakup 2
macam proses kognitif, yaitu: mengenali dan mengingat.
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2) Memahami
Memahami merupakan kemampuan mengkonstruk makna atau
pengertian. Kategori memahami mencakup tujuh proses kognitif, yaitu:
menafsirkan,

memberi

contoh,

mengklasifikasikan,

meringkas,

menarik inferensi, membandingkan dan menjelaskan.

3) Mengaplikasi
Mengaplikasi merupakan kemampuan menggunakan suatu prosedur
guna menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas. Kategori ini
mencakup

2

proses

kognitif,

yaitu:

menjalankan

dan

mengimplementasikan.
4) Menganalisis
Menganalisis

merupakan

kemampuan

menguraikan

suatu

permasalahan atau objek ke unsur-unsurnya dan menentukan
bagaimana saling keterkaitan antar unsur. Ada tiga macam proses
kognitif dalam kategori ini, yaitu: membedakan, mengorganisir dan
menemukan proses tersirat.
5) Mengevaluasi
Mengevaluasi merupakan kemampuan membuat suatu pertimbangan
berdasarkan kriteria dan standar yang ada. Ada 2 macam proses
kognitif, yaitu: memeriksa dan mengkritik.
6) Mencipta
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Membuat merupakan kemampuan menggabungkan beberapa proses
kognitif. Kemampuan yang tergolong kategori ini, yaitu membuat,
merencanakan dan memproduksi.
b. Tingkat Religi/ Agama
Agama Islam adalah agama yang dianut oleh sebagian besar
penduduk Indonesia. Ajaran agama Islam telah memiliki pengaruh yang
kuat dalam kehidupan penduduk Muslim di Indonesia. Dalam agama Islam
terdapat aturan dasar, yaitu rukun Islam, yakni mengakui keberadaan Allah,
mendirikan sholat, menunaikan puasa Ramadhan, membayar zakat, dan
melakukan perjalanan haji bila memiliki kemampuan, keenam prinsip dasar
ajaran Islam tersebut telah mempengaruhi bagaimana seorang muslim
berperilaku sebagai konsumen. Ajaran tersebut juga telah mempengaruhi
bagaimana sikap, persepsi, dan gaya hidup seorang muslim sebagai
konsumen (Fatkhurohmah, 2015:30).
c. Perilaku Konsumen
Teori perilaku yang direncanakan (TPB) dikembangkan oleh Ajzen
pada tahun 1988. Teori ini mengusulkan sebuah model yang dapat
mengukur bagaimana tindakan manusia diatur. Ini memprediksi terjadinya
perilaku tertentu, asalkan perilaku disengaja. Teori perilaku yang
direncanakan adalah teori yang memprediksi perilaku disengaja, karena
perilaku bisa dipertimbangkan dan direncanakan.Ada beberapa tujuan dan
manfaat dari teori ini, antara lain adalah untuk meramalkan dan memahami
pengaruh-pengaruh motivasi terhadap perilaku yang bukan di bawah
kendali atau kemauan individu sendiri. Untuk mengidentifikasi bagaimana
dan kemana mengarahkan strategi-strategi untuk perubahan perilaku dan
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juga untuk menjelaskan pada tiap aspek penting beberapa perilaku
manusia. Teori ini menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap
terhadap perilaku. Berdasarkan teori tersebut, penentu terpenting perilaku
seseorang adalah niat untuk berperilaku. Niat individu untuk menampilkan
suatu perilaku adalah kombinasi dari sikap untuk menampilkan perilaku
tersebut dan norma subjektif. Sikap individu terhadap perilaku meliputi
kepercayaan mengenai suatu perilaku, evaluasi terhadap hasil perilaku,
norma subjektif, kepercayaan-kepercayaan normatif dan motivasi untuk
patuh (Fatkhurohmah, 2015:16-17).
Teori perilaku terencana memiliki 3 variabel independen. Pertama
adalah sikap terhadap perilaku dimana seseorang melakukan penilaian atas
sesuatu yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Kedua adalah
faktor sosial disebut norma subyektif, hal tersebut mengacu pada tekanan
sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu
tindakan (Fatkhurohmah, 2015:19).
F. Tinjauan Pustaka
Terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan
penelitian yang peneliti lakukan, di antaranya adalah:
Penelitian yang dilakukan oleh Fathkhurohmah dengan judul Pengaruh
Pemahaman Label Halal dan Faktor Sosial terhadap Niat Membeli Produk
Makanan Kemasan Berlabel Halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1)
pengaruh pemahaman label halal terhadap niat membeli makanan kemasan
berlabel halal; (2) pengaruh faktor sosial terhadap niat membeli makanan kemasan
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berlabel halal; (3) pengaruh pemahaman label halal dan faktor sosial terhadap niat
membeli makanan kemasan berlabel halal.
Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal yang menggunakan
pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh santri pondok
pesantren Al-Barokah sebanyak 170 santri. Pengambilan sampel sebanyak 122
santri dengan teknik sampel simple random sampling. Teknik pengumpulan data
menggunakan kuesioner. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier
berganda yang sebelumnya dilakukan uji asumsi yaitu uji normalitas, uji linieritas,
uji multikolinieritas dan uji homosedastisitas.
Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) pemahaman label halal berpengaruh
secara signifikan terhadap niat membeli makanan kemasan berlabel halal
dibuktikan dengan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,056, nilai thitung sebesar
2,334 pada signifikansi 0,021; (2) faktor sosial berpengaruh secara signifikan
terhadap niat membeli makanan kemasan berlabel halal dibuktikan dengan nilai
koefisien regresi positif sebesar 0,434, nilai thitung sebesar 5,208 pada signifikansi
0,000; serta (3) pemahaman label halal dan faktor sosial secara bersama-sama
berpengaruh secara signifikan terhadap niat membeli makanan kemasan berlabel
halal, dibuktikan dengan nilai R yang positif sebesar 0,484, R2 0,234 dan nilai
Fhitung sebesar 18,156 pada signifikansi 0,000. Sumbangan efektif variabel
pemahaman label halal sebesar 4,6% dan faktor sosial sebesar 18,8% terhadap niat
membeli makanan kemasan berlabel halal. Sumbangan relatif pemahaman label
halal sebesar 19,6% dan faktor sosial sebesar 80,4% terhadap niat membeli
makanan kemasan berlabel halal. Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa

22

faktor sosial memiliki pengaruh lebih besar terhadap niat membeli makanan
kemasan berlabel halal dibandingkan dengan variabel pemahaman label halal.20
Skripsi Fakultas Ekonomi Program Ekstensi Manajemen Universitas
Indonesia, oleh Lovidya Helmi, dengan judul Analisis Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Keinginan untuk Membeli Produk Makanan Organik Berlabel
Halal. Skripsi ini mengadopsi dari penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti
di Malaysia. Tujuan utama skripsi ini adalah mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi konsumen untuk membeli produk organik, yaitu: adanya issue
yang beredar tentang produk makanan yang mengandung racun, apakah
konsumen sadar terhadap produk makanan yang ia makan, apakah konsumen
menjaga produk makanan yang dikonsumsi, bagaimana organik yang dirasakan
oleh konsumen, apakah konsumen mengetahui nilai tambah dari mengonsumsi
produk organik, dan yang terakhir adalah faktor agama, Indonesia merupakan
negara yang memiliki jumlah penduduk yang memeluk agama Islam terbesar di
dunia. Halla, merupakan suatu hal yang tidak bisa di tawar bagi pemeluk agama
Islam. Menurut syariat Islam, seorang muslim wajib mengonsumsi makanan yang
halal. Dengan semakin modernnya gaya hidup, apakah label halal di kemasan
mempengaruhi keinginan untuk membeli produk organik. Metode yang digunakan
dalam skripsi ini yaitu regresi berganda.21
Penelitian yang dilakukan oleh Adtya Hutama Putra dengan judul Analisis
Pengaruh Brand Liking, Subjective Norm, Attitude Towards Brand terhadap
20

Fatkhuroahmah, “Pengaruh Pemahaman Label Halal dan Faktor Sosial terhadap Niat
Membeli Produk Makanan Kemasan Berlabel Halal (Studi pada Santri Mahasiswa Pondok
Pesantren Al-Barokah)”, Skripsi, Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Yogyakarta, 2015.
21
Lovidya Helmi, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keinginan untuk Membeli
Produk Makanan Organik Berlabel Halal”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Program Ekstensi
Manajemen, Universitas Indonesia, 2012.
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Keputusan Pembelian Makanan Berlabel Halal di Kota Semarang. Beberapa
kasus di mana masih banyak ditemukannya makanan yang tidak halal. Aspek
kehalalan suatu produk sangat penting bagi konsumen muslim maupun non
muslim. Dengan melihat fenomena seperti itu, tujuan dari penelitian ini adalah
untuk menganalisis pengaruh brand liking, subjective norm dan attitutude towards
brand terhadap keputusan pembelian makanan berlabel halal.
Sampel penelitian ini sebanyak 120 responden. Teknik pengambilan
sampel menggunakan metode convinience sampling atau accidental sampling,
accidental

sampling,

yaitu

teknik

penentuan

sampel

berdasarkan

kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel,
bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh
secara signifikan dan positif antara brand liking terhadap attitude towards brand,
secara parsial terdapat pengaruh secara signifikan dan positif antara subjective
norm terhadap attitude towards brand, secara parsial terdapat pengaruh secara
signifikan dan positif antara brand liking terhadap keputusan pembelian, secara
parsial terdapat pengaruh secara signifikan dan positif antara subjective norm
terhadap keputusan pembelian, dan secara parsial terdapat pengaruh secara
signifikan dan positif antara attitude towards brand terhadap keputusan
pembelian.22
G. Hipotesis Penelitian

22

Aditya Hutama Putra, “Analisis Pengaruh Brand Liking, Subjective Norm, Attitude
Towards Brand terhadap Keputusan Pembelian Makanan Berlabel Halal di Kota Semarang”,
Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2014.
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Hipotesis adalah suatu dugaan jawaban yang paling memungkinkan
walaupun masih harus dibuktikan dengan penelitian.23 Berdasarkan pengertian di
atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:
𝐻𝑎 = Terdapat pengaruh kesadaran konsumen muslim terhadap labelisasi halal
pada Produk makanan dan minuman di Jamtos.
𝐻0 = Tidak terdapat pengaruh kesadaran konsumen muslim terhadap labelisasi
halal pada produk makanan dan minuman di Jamtos.

23 Hariwijaya, Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal Dan Skripsi – Landasan Teori,
Hipotesis,Analisis Statistik, Pedoman Teknis, Bahasa Ilmiah Pendadaran Dan Yudisium,
(Yogyakarta: Tugu Publisher, 2009) hlm. 50-51.
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BAB II
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis penelitiannya adalah
penelitian deskriptif korelasional(descriptive corelasional). Penelitian deskriptif
merupakan

metode

penelitian

yang

berusaha

menggambarkan

dan

menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif ini juga
disebut penelitian noneksperimen, karena dalam penelitian ini peneliti tidak
melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian.24 Penelitian deskriptif
bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek
atau subyek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dan korelasional bertujuan
untuk mengetahui hubungan antara variabel kesadaran konsumen muslim (x)
dengan labelisasi halal (y).
B. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis data memaparkan corak penelitian yang dipakai, pada
penelitian kuantitatif menggunakan data yang bercorak lapangan, atau
penelitian melalui riset dan observasi. Adapun jenis data yang ada pada
penelitian ini adalah:

Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan –Kompetensi dan Praktiknya,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 157.
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a. Data Primer
Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan
langsung

oleh

orang

yang

melakukan

penelitian

atau

yang

bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli
atau data baru.25
Data primer dalam penelitian ini adalah data yang penulis
peroleh langsung dari individu-individu yang diselidiki atau data yang
diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu data yang diambil dari hasil
penyebaran angket tentang analisis faktor yang mempengaruhi
kesadaran konsumen muslim terhadap labelisasi halal pada produk
makanan dan minuman di Jamtos.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan
oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah
ada.26 Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari profil
jamtos, lis barang yang berlebel halal dan haram, buku-buku atau
jurnal-jurnal yang sudah ada sebagai penunjang melengkapi data
penelitian ini.
2. Sumber Data

t25 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),
hlm.19.
26
Ibid, hlm.20.

27

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.27
Sesuai dengan metode yang digunakan, maka yang menjadi sumber data
dalam penelitian ini adalah hal-hal yang menyangkut perusahaan tersebut
khususnya yang bersumber dari dokumen atau arsip-arsip yang relevan
dengan topik kajian yang diteliti serta data yang bersumber dari
penyebaran angket yang peneliti sebarkan kepada konsumen muslim di
Jamtos.
C. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data dan fakta penelitian. Dalam penelitian ini instrumen yang
digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini
adalah:
1.

Kuesioner (Angket)
Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan
data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan
responden), yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus
dijawab atau direspons oleh responden.28
Bentuk angket yang digunakan yaitu berupa angket tertutup, dan
pengukurannya menggunakan skala Likert, maka variabel yang akan diukur
dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan

menjadi sub variabel

kemudian sub variabel dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang
27
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2006), hlm.129.
28
Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2008), hlm. 219.
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dapat diukur. Akhirnya indikator-indikator yang terukur ini dapat dijadikan
titik tolak untuk membuat item instrumen yang berupa pernyataan yang
akan dijawab oleh responden. Pernyataan yang diajukan berbentuk kalimat
positif. Pernyataan angket yang diberikan disediakan 5 alternatif jawaban
yaitu: Sangat setuju (SS) dengan bobot 5, Setuju (S) dengan bobot 4, Raguragu (R) dengan bobot 3, Tidak Setuju (TS) dengan bobot 2, dan Sangat
Tidak Setuju (STS) bobotnya 1.
2.

Dokumentasi
Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal atau variabel
yang berupa catatan transkrip buku, surat kabar, notulen, rapat agenda dan
sebagainya.29Dokumentasi sangat berguna untuk menggali berbagai
informasi dari sumber data yang tertulis untuk membantu memecahkan
masalah melalui analisis dokumentasi. Selain itu juga bisa diartikan sebagai
cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis
yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang
fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

D. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam
sebuah penelitian. Yang menjadi subjek penelitian ini adalah konsumen muslim
yang berbelanja di PT. Trona Jamtos. Pengambilan sampel pada penelitian ini
secara non probabilitas atau pemilihan non random berupa purposive sampling.
Purposive sampling dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi
29

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, hlm. 231.
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berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Peneliti menggunakan
purposive sampling dengan kriteria responden adalah masyarakat yang
berkunjung dan berbelanja di PT. Trona Jamtos berjumlah 40 orang.

E. Uji Coba Statistik
Setelah instrumen penelitian disusun maka langkah selanjutnya adalah
melakukan uji coba terhadap instrumen penelitian tersebut, uji coba ini dilakukan
sebelum dilaksanakan penelitian sesungguhnya. Tujuan uji coba adalah untuk
melihat validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan dalam penelitian.
1.

Uji Validitas Instrumen
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan
atau kesahihan suatu alat ukur. Jika instrumen dikatakan valid berarti
menunjukkan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid
sehingga valid berari instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur
apa yang seharusnya diukur.30 Cara mencari validitas suatu tes dilakukan
dengan menggunakan aplikasi program SPSS for Microsoft Windows versi
22.

2.

Uji Reliabilitas Instrumen
Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen
cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data
karena instrumen tersebut sudah baik.Untuk menentukan reliabilitas tes uji
reliabilitas digunakan pada aplikasi program for Microsoft Windows versi 22.

Riduwan,Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru – Karyawan dan Peneliti Pemula,
(Bandung: Afabeta,2009), hlm. 97.
30

30

F. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian menjelaskan tentang alat-alat analisis,
perspektif dan model analisis (terutama statistik) yang dipakai dalam,menguraikan
dan menafsirkan data. Kerangka teoritis yang dibangun harus dijadikan sebagai
dasar untuk pemilihan model analisis. Untuk data kuantitatif, analisis dilakukan
dengan cara memperhatikan variabel-variabel penelitian dan tujuan untuk menguji
hipotesis yang telah dirumuskan. Data-data yang telah diperoleh akan diolah
dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda di mana analisis regresi
berganda digunakan oleh peneliti, bila penelitian bermaksud meramalkan
bagaimana keadaan ikut turunnya variabel independen, jadi analisis regresi ganda
akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2.31
1.

Uji Prasyarat Analisis Data
a. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas untuk mengetahui apakah pada model
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel
independennya. Alat ukur yang sering digunakan untuk mengukur ada
tidaknya variabel berkorelasi menggunakan alat uji deteksi variance
inflation factor (VIF).
Dasar pengambilan keputusan pada uji multikolonieritas
dapat dilakukan dengan dua cara yakni32:

Sugiono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung:Alfabeta,2012), hlm. 27.
http://www.spssindonesia.com/2014/02/uji-multikolonieritas-dengan-melihat.html,
diakses tanggal 14 April 2016
31

32

31

1) Melihat nilai Tolerance
- Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak
terjadi multikolinieritas terhadap data yang di uji
- Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 maka artinya terjadi
multikolinieritas terhadap data yang di uji
2) Melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor)
- Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka artinya tidak terjadi
multikolinieritas terhadap data yang di uji
- Jika nilai VIF lebih besar dari 10,00 maka artinya terjadi
multikolinieritas terhadap data yang di uji.
b. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah
dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual
suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual suatu
pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homokedastisitas,
sementara itu, untuk varian yang berbeda disebut heteroskedastisitas.
Apabila penyebaran varian residual membentuk pola tertentu maka
terdapat heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak
terjadi heteroskedastisitas.
c. Uji Normalitas
Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah analisis
antara variabel dependen dan variabel independen mempunyai
distribusi normal. Normalitas merupakan pengujian, apakah dalam

32

sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau
keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang
baik adalah distribusi datanya normal atau mendekati normal. Untuk
mengetahui penyebaran data-data tersebut salah satu bentuk penyajian
yang dapat digunakan adalah pendekatan kolmogorov-smirnov (K-S).
Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat
diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah
grafik. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti
arah garis diagonalnya, model regresi memenuhi asumsi normalitas.
d. Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam
sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif
maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian.
Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:
1) Angka D-W di bawah -2 berati ada autokorelasi
2) Angka D-W di antara -2 sampai +2 berati tidak ada autokorelasi
3) Angka D-W di atas +2 berati ada autokorelasi.
2.

Uji Hipotesis Statistik
Hipotesis akan diuji dengan model analisis regresi berganda. Untuk itu,
diformulasikan model regresi berganda sebagai berikut:
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+e
dengan: Y
a

= Labelisasi halal
= Konstanta, perpotongan garis pada sumbu X
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b1..b5 = koefisien arah regresi
X1

= Pengetahuan dan pemahaman konsumen

X2

= Religius/Keagamaan

X3

= Perilaku Konsumen

e

= error/Residual

Untuk menganalisis pengaruh variabel pengetahuan dan pemahaman
konsumen (X1), Religius/keagamaan(X2), perilaku konsumen (X3), Labelisasi
halal (Y) digunakan metode statistik dengan tingkat taraf signifikansi α= 0,05
artinya derajat kesalahan sebesar 5%.
Kemudian untuk memeriksa atau menguji apakah koefisien regresi
yang didapat signifikan maka dilakukanlah uji hipotesis. Pengujian hipotesis
terhadap koefisien regresi ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji-F,
Uji-t, koefisien determinasi 𝑅 2 . Uji-F digunakan untuk menguji koefisien
(slope) regresi secara bersama-sama sedangkan uji-t untuk menguji koefisien
regresi termasuk intercept secara individu dan uji determinasi 𝑅 2 untuk
mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi
variabel dependen.
a.

Uji F, digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama
variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel
dependen. Adapun langkah-langkah Uji F tersebut adalah sebagai
berikut:
1)

Menentukan Fhitung dan Ftabel
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Fhitung dapat dilihat dari output SPSS, sedangkan Ftabel
dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikansi 0,05
dengan df 1 (jumlah variabel-1), dan df 2 (n-k-l) di mana (n
adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen).
2)

3)

Kriteria Pengujian
•

Jika Fhitung< Ftabel maka H0 diterima

•

Jika Fhitung ˃ Ftabel maka H0 ditolak

Membuat Kesimpulan
Nilai Fhitung yang diperoleh dari hasil output analisis
dibandingkan dengan Ftabel, apabila Fhitung ˃ Ftabel maka H0
ditolak.

Sedangkan

pengambilan

keputusan

berdasarkan

signifikansi, jika signifikansi ˂ 0,05 maka H0 ditolak, dan jika
signifikansi ˃ 0,05 maka H0 diterima.
b.

Uji – t, digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel
independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel
dependen. Adapun langkah-langkah uji t tersebut adalah sebagai
berikut:
1)

Menentukan thitung dan ttabel
thitung dapat dilihat dari output SPSS, sedangkan ttabel
dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikansi 0,05
(uji 2 sisi) dengan df (n-k-1).

2)

Kriteria Pengujian
a) Jika thitung< ttabel maka H0 diterima
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b) Jika thitung ˃ ttabel maka H0 ditolak
3)

Membuat Kesimpulan
Nilai thitung yang diperoleh dari hasil output analisis
dibandingkan dengan ttabel, apabila thitung ˃ ttabel maka H0 ditolak.
Sedangkan jika signifikansi ˂ 0,05 maka H0 ditolak, dan jika
signifikansi ˃ 0,05 maka H0 diterima.

c.

Koefisien Determinasi R2, pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.
Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R2 yang kecil
berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan
variasi

variabel

terikat

amat

terbatas.

Kelemahan

mendasar

penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah
variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah
variabel berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
Oleh karena itu banyak penulis

yang menganjurkan untuk

menggunakan nilai adjusted R2 pada saat mengevaluasi model regresi
terbaik. Dalam kenyataannya nilai adjusted R2 dapat bernilai negatif,
walaupun yang dikehendaki bernilai positif.
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BAB III
GAMBARAN UMUM PT. TRONA JAMTOS
A. Sejarah dan Letak Geografis PT. TRona Jamtos
Secara geografis keberadaan dan letak perusahaan yang bergerak di bidang
tempat perbelanjaan ini cukup strategis, karena perusahaan ini berada di pingir
jalan simpang mayang Kota Jambi dan berpusat di tengah keramaian. P.T Trona
Jamtos berdiri pada tahun 29 agustus 2010 di Kota Jambi. Mall Jamtos yang
beralamatkan di Jl.Kapten A.Bakaruddin No.88 Simpang Mayang Sipin Jambi ini
merupakan satu-satunya mall yang termegah dan terbesar di kota Jambi
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. Mall

yang terdiri dari 5 lantai ini memiliki luas 15.000 m2 s/d 20.000 m2 dan dapat
menampung parkir sebanyak 600 mobil dan 2.500 sehingga pelanggan nyaman
dalam berbelanja. Jamtos sendiri merupakan family mall yang berkonsep untuk
menyediakan seluruh kebutuhan keluarga dalam satu tempat sehingga Jamtos
merupakan wisata belanja keluarga Jambi.
B. Visi dan Misi PT. Trona Jamtos
Untuk terwujudnya sebagai pusat perbelanjaan yang bersih, aman, tertib
dan sehat dengan pelaku pasar yang berakhlak dan berbudaya. Dalam kaitan
tersebut, maka disampaikan visi sebagai landasan untuk mencapai pusat
perbelanjaan adalah:
“Become the first new shopping experience and entertainment mall in
Jambi”

Wawancara dengan Leo Teddy, Manajer Supermarket PT.Trona Jamtos, 20 April 2017
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Misi adalah rumusan masalah umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan
baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Adapun misi dari Mall Jamtos
adalah:
1.

Sebagai icon-nya Mall di kota Jambi

2. Menciptakan pengalaman belanja yang menarik dan membuka peluang usaha
yang menguntungkan bagi siapa saja yang bergabung di Mall Jamtos
C. Struktur Umum Organisasi PT. Trona Jamtos
Untuk menjalankan fungsinya secara penuh, teratur, dan terencana, Mall
Jamtos memiliki susunan organisasi yang berfungsi untuk membagi tugas dan
peran masing-masing bagian agar setiap bagian dapat menjalankan fungsinya
dengan baik. Demi mewujudkannya dibuatlah struktur organisasi yang dapat
mengatur untuk menjalankan suatu organisasi dengan lancar. Adapun struktur
organisasinya dapat dilihat dalam Bagan 1 dan 2 dibawah ini:
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Gambar 3.1
Struktur Organisasi Umum Mall Jamtos

Property Director
Fery Nando

Corporate General
Manager
Communication
M. Zulkarnain

Marketing
Manager
Dion
Saputra

Operation
Manager
Leo Teddy

-

Leasing
Manager
Mellyasari

Purchasing
Manager
Robby

Finance
Manager
Tomy
Irawan

Personnel
Manager
Suyanto

Engineering Dept
Fit Out Dept
Security Dept
House Keeping Dept
Ternant Relations Dept
Costumer Service Dept

Sesuai dengan gambar struktur organisasi Mall Jamtos di atas, berikut adalah
uraian job description dari jabatan–jabatan tersebut:
1.

Property Director
Bertanggung jawab terhadap semua unit yang dimiliki PT. Trona Jamtos dan

juga mengontrol perkembangan unit–unit yang dimiliki PT. Trona Jamtos.
2.

Corporate General Manager Communication
Bertanggung jawab untuk mengatur seluruh kegiatan Public Relations dalam

melakukan komunikasi baik dengan pihak internal maupun eksternal PT. Trona
Jamtos.
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3.

Operation Manager
Bertanggung jawab terhadap seluruh operasional Mall Jamtos yang meliputi

enginnering, fit out, security & parking, house keeping, tenant, dan pengunjung
atau customer yang ada di Mall Jamtos.
4.

Marketing Manager
Bertanggung jawab terhadap program–program promosi yang berlangsung

serta menciptakan acara–acara yang menarik sehingga mampu menarik
pengunjung.
5.

Leasing Manager
Bertanggung jawab terhadap pengisian toko maupun penyewa yang ada di

Mall Jamtos.
6.

Purchasing Manager
Bertanggung jawab terhadap setiap pembelian yang dibutuhkan oleh seluruh

departemen.
7.

Finance Manager
Bertanggung jawab terhadap transaksi keuangan yang berhubungan dengan

Mall Jamtos serta mengontrol pembayaran tenant sesuai dengan perjanjian yang
telah disepakati.
8.

Personnel Manager
Bertanggung jawab terhadap seluruh karyawan yang termasuk di dalam

manajemen Mall Jamtos.
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Gambar 3.2
Struktur Organisasi Public Relations Mall Jamtos

Public Relations Manager
Rivaldi

Ssostant Public Relations Manager
M. Yusuf

Corporate Public
Relations Coordination
Dion Saputra

Public Relations
Coordination Mall Jamtos
Leo Teddy

Public Relations Executive
Social Media
Andrika Kurniadi

Public Relations Executive
Media Eksternal
Sony A.K

Sesuai dengan Bagan 2 di atas, masing-masing dalam bagian memiliki tugas
sendiri. Job description bagian-bagian Public Relations Mall Jamtos, yaitu:
1.

Public Relatios Manager
Bertanggung jawab terhadap pembentukan image Mall Jamtos yang positif

serta menciptakan dan memelihara opini publik serta memberikan masukan pada
manajemen dalam setiap pengambilan kebijakan.
2.

Assistant Public Relations Manager
Membantu menyalurkan ide atau pendapat dari Public Relations Manager

kepada anggota Public Relations yang lain ataupun sebaliknya.
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3.

Public Relations Coordinator Corporation
Bertanggung jawab untuk mengkoordinir segala aktivitas kehumasan yang

ada di Mall Jamtos.
4.

Public Relations Coordinator Mall Jamtos
Bertanggung jawab untuk mengkoordinir segala aktivitas kehumasan yang

ada di Mall Jamtos baik eksternal maupun communications development.
5.

Public Relations Excecutive
a. Social media
Social media mempunyai tugas sebagai berikut:
1.

Bertanggung jawab terhadap pemberitaan yang keluar dari Mall
Jamtos melalui internet.

b.

2.

Mengontrol opini publik yang muncul di internet.

3.

Menjalin hubungan yang baik dengan publik melalui internet.

Media Eksternal
Media Eksternal mempunyai tugas sebagai berikut:
1.

Bertanggung jawab terhadap pemberitaan yang keluar dari Mall
Jamtos.

2.

Membina hubungan yang baik dengan media.

D. Sarana dan Prasarana PT. Trona Jamtos
Sarana dalam suatu tempat perbelanjaan sangat perlu untuk menjunjang
kelancaran suatu kegiatan-kegiatan pemasaran. Untuk itu harus didukung oleh
fasilitas dan sarana yang memadai, sehingga kegiatan bisnis akan dapat berjalan
dengan baik. Mall Jamtos yang memiliki 5 lantai ini memiliki berbagai sarana dan
prasarana untuk memuaskan pelanggannya. Untuk mengetahui keadaan sarana
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dan prasarana yang dimiliki oleh Mall Jamtos dapat dilihat dari daftar Tabel
berikut:
Tabel 3 .1
Sarana dan Prasarana Mall Jamtos
Lantai

Sarana dan Prsarana

Basement

Solaria, Jamtos supermarket, Roti Boy, Stand indovision,
Stand Daihatsu, Warung Tekko, Black Canyon Coffe, dll.

Downtown
Walk

Optik Melawai, KFC, Dunkin Donats, Assus Computer,
Texas Chicken, Jamtos T-shirt, Distro T-shirt, dll.

1

Guardian, Ace hardware, Informa, Jamtos T-shirt, dll.

2

SALEMBA toko buku, Disc Tara, Welcome Shop, Yopie
Salon, dll.

3

Shihlin Taiwanese Snack, Lyrics, Legend Ball 9, Happy
World Safari Space, Chatime, Sharetea, dll.
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi Responden
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui faktor-faktor apa
saja yang mempengaruhi kesadaran konsumen muslim terhadap labelisasi halal
pada produk makanan dan minuman di PT. Trona Jamtos. Responden pada
penelitian ini adalah masyarakat kota Jambi yang berbelanja di PT. Trona Jamtos,
maka perlu diidentifikasi dahulu data responden. Data responden yang digunakan
dalam penelitian ini perlu diidentifikasi jenis kelamin, umur, status, dan
pendidikan terakhir. Dalam penelitian ini dibagikan kuesioner sebanyak 34 item
kepada 40 responden. Semuanya tidak ada yang hilang maupun rusak semua
kuesioner digunakan untuk pengolahan data.
Untuk lebih jelasnya karakteristik responden dapat dijabarkan sebagai
berikut:
1.

Usia
Usia seseorang mempengaruhi sifat dan tindakan seseorang. Usia
mempunyai pengaruh bagi setiap individu untuk mengambil keputusan
terhadap masalah yang dihadapinya dan pola pikir seseorang. Pada tabel 4.2
dikemukakan hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner berdasarkan Usia
responden.
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Tabel 4.1
Deskripsi Responden Berdasarkan Usia
Usia Responden

Jumlah Responden

Persentase (%)

17 – 24 Tahun

10

25

25 – 32 Tahun

12

30

33 – 40 Tahun

9

22,5

≥41 Tahun

9

22,5

Total

40

100

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa

usia

responden antara 17 – 24 tahun ada 10 orang (25%), 25 – 32 tahun ada 12 orang
(30%), usia 33 – 40 tahun ada 9 orang (22,5%), usia ≥41 tahun ada 9 orang
(22,5%).
Distribusi hasil presentase usia responden dapat divisualisasikan dengan
gambar grafik berikut ini:
Gambar 4.1
Grafik Usia Responden

25%
30%

22.50%

1.2

17 - 24 Th

2.

25 - 32Th

Jenis Kelamin
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33 - 40 Th

≥ 41

Jenis Kelamin mempunyai pengaruh bagi setiap individu untuk
mampu mengambil suatu keputusan terhadap masalah yang sedang dihadapi
Pada tabel 4.2 dikemukakan hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner
berdasarkan jenis kelamin responden.
Tabel 4.2
Deskripsi Responden berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin

Jumlah Responden

Persentase (%)

Pria

12

30

Wanita

28

70

Total

40

100

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa deskripsi
responden berdasarkan jenis kelamin Pria ada 12 orang (30%) dan responden
yang berjenis kelamin wanita ada 28 orang (70%).
Distribusi hasil presentase jenis kelamin responden dapat divisualisasikan
dengan gambar grafik berikut ini:
Gambar 4.2
Grafik Jenis Kelamin
0

0
30%

70%

Pria

Wanita
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3.

Agama
Berdasarkan kuesioner yang disebarkan pada responden, diperoleh data

agama responden sebagai berikut:

Tabel 4.3
Deskripsi Responden berdasarkan Agama
Jenis Kelamin

Jumlah Responden

Persentase (%)

Muslim

40

100

Non Muslim

0

0%

Total

40

100

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa deskripsi agama
responden keseluruhannya dikategorikan muslim 40 orang (100%).
Distribusi hasil presentase agama responden dapat divisualisasikan
dengan gambar grafik berikut ini:
Gambar 4.3
Grafik Agama Responden
0
0%

100%

Muslim
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Non Muslim

4.

Status
Berdasarkan kuesioner yang disebarkan pada responden, diperoleh
data status responden sebagai berikut:

Tabel 4.4
Deskripsi Responden Berdasarkan Status
Status Responden

Jumlah Responden

Persentase (%)

Menikah

25

62,5

Belum Menikah

10

25

Duda

3

7,5

Janda

2

5

Total

40

100

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa status
responden

yang menikah ada 25 orang (62,5%), responden yang belum

menikah ada 10 orang (25%), duda ada 3 orang (7,5%), dan Janda ada 2
orang (5%).
Distribusi hasil presentase status responden dapat divisualisasikan
dengan gambar grafik berikut ini:
Gambar 4.4
Grafik Status Responden

48

7.50%
5%
25%
62.50%

Menikah

5.

Belum Menikah

Duda

Janda

Pendidikan Terakhir
Tingkat

pendidikan

seseorang berpengaruh

terhadap

tingkat

pemahaman yang dimiliki seseorang terhadap labelisasi halal, semakin tinggi
pula pemahamannya terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan untuk
melakukan pengecekan labelisasi halal sebelum membeli produk yang akan
dibeli. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan pada responden, diperoleh
data pendidikan terakhir responden sebagai berikut:
Tabel 4.5
Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Pendidikan Terakhir

Jumlah

Persentase (%)

S1

15

37,5

S2

4

10

S3

1

2,5

Diploma (D3/D2/D1)

5

12,5

SMA/MA

10

25
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SMP/MTs

5

12,5

Total

40

100

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa deskripsi responden
berdasarkan pendidikan terakhir S1 ada 15 orang (37,5%), S2 ada 4 orang (10%),
S3 ada 1 orang (2,5%), Diploma (D3/D2/D1) ada 5 orang (12,5%), SMA/MA ada
10 orang (25%), dan SMP/MTs ada 5 orang (12,5%).
Distribusi

hasil

presentase

pendidikan

terakhir

responden

divisualisasikan dengan gambar grafik berikut ini:

Gambar 4.5
Grafik Pendidikan Terakhir Responden
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SMA/MA

SMP/MTs

dapat

B. Hasil Analisis Data
1.

Uji Prasyarat Analisis Data

a.

Uji Multikolenieritas
Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolenieritas
Variabel
Pengetahuan
(X1)
Religius/
Keagamaan (X2)
Kesadaran Halal
(X3)

Toleransi
0,425

VIF
2,353

Keterangan
Tidak terjadi multikolenieritas

0,403

2,483

Tidak terjadi multikolenieritas

0,310

3,225

Tidak terjadi multikolenieritas

Dari hasil pengujian di atas terlihat bahwa nilai VIF lebih kecil dari 10
sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi

multikolenieritas. Oleh karena itu

pengujian hipotesis dapat dilakukan.

b.

Uji Heteroskedastisitas
Gambar 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas
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Berdasarkan gambar scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu
Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi
dengan Y sesungguhnya) yang telah distandarisasi yang memperlihatkan titik
menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu yang jelas, tersebar baik ke
atas maupun ke bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa
tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi, sehingga model regresi layak
dipakai untuk

memprediksi Labelisasi halal produk makanan dan minuman

berdasarkan

masukan

variabel

independen

keagamaan/religius dan kesadaran halal.

c.

Uji Normalitas
Gambar 4.7
Hasil Uji Normalitas
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pengetahuan,

tingkat

Dari gambar hasil uji normalitas di atas terlihat bahwa data menyebar di
sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut. Maka, model
regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.
d.

Uji Autokorelasi
Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi

erd
asa
rka

Model Summaryb
B
Adjusted R Std. Error of
Model
R
R Square
Square
the Estimate
a
1
,857
,734
,712
2,212
a. Predictors: (Constant), x3, x1, x2
b. Dependent Variable: Y

DurbinWatson
2,538

n tabel uji autokorelasi di atas menunjukkan bahwa nilai D-W adalah sebesar
2,538, sehingga dapat dinyatakan ada autokorelasi.
2.

Uji Hipotesis Statistik
Analisis regresi linear berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya

pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel
dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel
independen. Berikut hasil uji regresi dengan menggunakan bantuan program SPSS
22 for Windows.
Tabel 4.8
Hasil Regresi Berganda

Model

Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
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t

Sig.

1

(Constant)
13,630
x1
2,519
x2
-,385
x3
,366
a. Dependent Variable: Y

2,789
,442
,156
,147

,752
-,335
,385

4,887
5,701
-2,468
2,494

,000
,000
,018
,017

Variabel tergantung pada regresi ini adalah labelisasi halal produk
makanan

dan

minuman

(Y)

sedangkan

variabel

bebasnya

adalah

pengetahuan/pemahaman (X1), tingkat keagamaan/religius (X2), dan kesadaran
halal (X3). Model regresi (Y=bx1+bx2+.....bxn+e) berdasarkan hasil analisis di atas
adalah :
Y= 13,630+ 2,519 X1 + 0,385 X2 + 0,366X3 + e
Tampak pada persamaan tersebut menunjukkan angka yang signifikan
pada semua variabel independennya, variabel pengetahuan/pemahaman (X ),
1

tingkat keagamaan/religius (X2), dan kesadaran halal (X3), berpengaruh positif
terhadap labelisasi halal produk makanan dan minuman (Y).
a.

Uji F
Uji Statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel

independen yang terdapat dalam persamaan regresi secara bersama-sama
mempengaruhi

variabel

dependen.

Pengujian

ini

dilakukan

dengan

membandingkan nilai F hitung dengan F tabel (α = 0,05, df1 (jumlah variabel -1) atau
3-1= 2 , df2 (n-k-1) atau 40-3-1 = 36 maka diperoleh F

tabel =

3,28menggunakan

bantuan program SPSS 22 for Windows. Hasil perhitungan nilai F
model regresi yang diteliti dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.9
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hitung

untuk

Hasil Uji F
ANOVAa
Sum of
Model
Squares
1
Regression
485,359
Residual
176,141
Total
661,500
a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), x3, x1, x2

df

Mean Square
3
161,786
36
4,893
39

Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai F
value sebesar 0,000. Oleh karena nilai F

hitung

hitung

F
33,066

Sig.
,000b

sebesar 14,668 dengan p-

lebih besar dari nilai F

tabel

(33,066>3,28), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan
antara variabel independen (pengetahuan/pemahaman, tingkat keagamaan/religius
dan kesadaran halal) secara simultan terhadap labelisasi halal produk makanan
dan minuman dengan p value < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis
penelitian ini yaitu pengetahuan/pemahaman, tingkat keagamaan/religius dan
kesadaran halalsecara simultan

berpengaruh terhadap labelisasi halal produk

makanan dan minuman.
b.

Uji t
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X)

berpengaruh secara signifikansi terhadap variabel dependen (Y). Signifikan berarti
pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digenaralisasikan).
Untuk mengetahui apakah pengaruh itu signifikan atau tidak adalah dengan
membandingkan nilai t hitung dengan t

tabel

pada tingkat signifikansi 0,05 dan uji 2

sisi df =(n-k-1) atau 40-3-1 = 36 diperoleh ttabel sebesar 2,021 . Hasil uji t terhadap
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variabel penelitian dengan menggunakan bantuan program SPSS 22 for Windows
sebagai berikut.

Model
1
(Constant)
x1
x2
x3
a. Dependent Variable: Y

Tabel 4.10
Hasil Uji-t
Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
13,630
2,789
2,519
,442
,752
-,385
,156
-,335
,366
,147
,385

t
4,887
5,701
-2,468
2,494

Sig.
,000
,000
,018
,017

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Pengujian Koefisien Regresi Variabel Pengetahuan/Pemahaman (X1)
Nilai t hitung variabel Pengetahuan/Pemahaman (X1) adalah sebesar 5,701. Jika
dibandingkan dengan t

tabel

sebesar 2,021, maka

5,701>2,021. Level

signifikansi variabel pengetahuan/pemahaman (X1) adalah sebesar 0,000
(<0,05), dengan demikian Ho ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang
signifikan antara pengetahuan/pemahaman dengan labelisasi halal produk
makanan dan minuman. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa
pengetahuan/pemahaman

dapat mempengaruhi labelisasi halal produk

makanan dan minuman.
2) Pengujian Koefisien Regresi Variabel tingkat keagamaan/religius (X2)
Nilai t

hitung

variabel tingkat keagamaan/religius (X2) adalah sebesar (-) 2,468

Jika dibandingkan dengan t

tabel

sebesar 2,021, maka 2,468>2,021. Level

signifikansi variabel tingkat keagamaan/religius (X2) adalah sebesar 0,018<
0,05, dengan demikian Ho ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan
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antara tingkat keagamaan/religius dengan labelisasi halal produk makanan
dan minuman. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat
keagamaan/religius dapat mempengaruhi labelisasi halal produk makanan dan
minuman.
3) Pengujian Koefisien Regresi Variabel Kesadaran Halal (X3)
Nilai t

hitung

variabel Kesadaran halal (X3) adalah sebesar 2,494. Jika

dibandingkan dengan t

tabel

sebesar 2,021, maka

2,494>2,021. Level

signifikansi variabel kesadaran halal (X3) adalah sebesar 0,017< 0,05, dengan
demikian Ho ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara lalu
kesadaran halal dengan labelisasi halal produk makanan dan minuman. Dari
hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran halal dapat mempengaruhi
labelisasi halal produk makanan.
c.

Determinasi R2
Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) pada intinya mengukur seberapa
jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.
Melalui Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) dapat diketahui sejauh
mana variabel pengetahuan/pemahaman, tingkat keagamaan/religius dan
kesadaran halalberkelanjutan mampu mempengaruhi labelisasi halal produk
makanan dan minuman. Semakin mendekati nilai 1 atau 100% maka semakin
besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
Tabel 4.11
Model Summaryb
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asil
Ko
efis
ien
Det
er
mi

H

Adjusted R Std. Error of
Model
R
R Square
Square
the Estimate
a
1
,857
,734
,712
2,212
a. Predictors: (Constant), x3, x1, x2
b. Dependent Variable: Y

DurbinWatson
2,538

nasi
Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka Adjusted R Square sebesar
0,857 atau (85%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan
pengaruh

variabel

independen

(pengetahuan/pemahaman,

keagamaan/religius dan kesadaran halal)

tingkat

terhadap variabel dependen

(labelisasi halal produk makanan dan minuman) sebesar 85%, Sedangkan
15% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan
dalam model penelitian ini.
C. Tanggapan Masyarakat tentang Labelisasi Halal Produk Makanan dan
Minuman di PT. Trona Jamtos
Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner yang telah diberikan kepada
40 responden, maka dapat diketahui tanggapan responden terhadap tentang
labelisasi halal produk makanan dan minuman di PT. Trona Jamtos.Untuk
mendapatkan gambaran mengenai derajat persepsi responden mengenai labelisasi
halal produk makanan dan minuman di PT. Trona Jamtos digunakan analisis
angka indeks. Dengan menggunakan kriteria tiga kotak (Three Box Method) maka
rentang sebesar 0,3 akan digunakan sebagai dasar interpretasi nilai indeks sebagai
berikut:
0,1 – 0,40 = Tidak penting
0,41 – 0,70 = Netral
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0,71 – 1,0 = Penting
Berikut adalah analisis indeks labelisasi halal pada produk makanan dan
minuman di PT. Trona Jamtos Tbk:
Tabel 4.12
Tanggapan Masyarakat tentang labelisasi halal produk makanan dan
minuman di PT. Trona Jamtos Tbk
Gambar

No Pernyataan

Indeks

1

1

2

3

4

5

Frekuensi Jawaban
Responden
1
2 3
4 5
Saya tahu maksud 0
0 0
0 40
dari gambar di
samping
Saya
selalu 1
7 8
14 10
memperhatikan
ada
tidaknya
gambar tersebut
pada
kemasan
sebelum
pembelian produk
makanan
dan
minuman
Tulisan
“Halal” 0
4 7
12 17
pada gambar di
samping terbaca
jelas
Adanya
tulisan 2
10 12 13 3
“Halal”
yang
terdapat
pada
gambar tersebut
membantu
saya
mengidentifikasi
produk sebelum
saya melakukan
pembelian produk
makanan
dan
minuman
Saya mengetahui 0
7 7
22 4
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0,72

0,81

0,62

0,71

Gambar

No Pernyataan

6

7

8

Frekuensi Jawaban
Responden
1
2 3
4 5

gabungan gambar
dan
tulisan
disamping adalah
“Label
Halal”
resmi dari MUI
Adanya
“Label 1
Halal”
menjadi
pertimbangan saya
memilih produk
makanan
dan
minuman
Saya mengetahui 0
dengan jelas letak
“Label
Halal”
disamping
pada
kemasan produk
makanan
dan
minuman
Karena terdapat 0
pada
kemasan,
“Label
Halal”
mempermudah
saya
dalam
memberi
informasi
dan
keyakinan
akan
mutu produk
Total

8

3

Indeks

22 6

0,72

21 7

9

3

0,57

19 8

10 3

0,58

0,72

Tabel di atas menunjukkan tanggapan masyarakat tentang labelisasi halal
produk makanan dan minuman di PT. Trona Jamtos. Dari delapan pernyataan
terdapat 3 pernyataan yang memiliki indeks netral
tulisan

“Halal”

yang

terdapat

pada
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gambar

yaitu pernyataan Adanya
tersebut

membantu

saya

mengidentifikasi produk sebelum saya melakukan pembelian produk makanan
dan minuman sebesar 0,62, pernyataan mengetahui dengan jelas letak “Label
Halal” disamping pada kemasan produk makanan dan minuman sebesar 0,57, dan
pernyataan karena terdapat pada kemasan, “Label Halal” mempermudah saya
dalam memberi informasi dan keyakinan akan mutu produk 0,58. Dan pernyataan
yang lain dikategorikan penting dengan rata-rata 1, 0,72, 0,81, 0,71, dan 0,72 .
Tanggapan masyarakat tentang labelisasi halal produk makanan dan minuman di
PT. Trona Jamtos secara keseluruhan maka dapat dikategorikan penting dengan
indeks rata-rata 0,72.
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1

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1.

Terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadarankonsumen muslim
terhadap labelisasi halal produk makanan dan minuman di PT. Trona Jamtos,
dapat dilihat dari nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel (33,066 > 3,28).

2.

Pengaruh

variabel

independen

(pengetahuan/pemahaman,

keagamaan/religius dan kesadaran halal)

tingkat

terhadap variabel dependen

(labelisasi halal produk makanan dan minuman) sebesar 85%
3.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran konsumen muslim terhadap
labelisasi halal pada produk makanan dan minuman di PT. Trona Jamtos
adalah pengetahuan/pemahaman masyarakat mengenai label halal dengan
pembuktian nilai probability (0,000 <0,05), tingkat keagamaan yang dimiliki
oleh masyarakat

dengan pembuktian nilai probability (0,018 <0,05) dan

kesadaran halal yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri dengan pembuktian
nilai probability (0,017 <0,05).
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan oleh peneliti
adalah sebagai berikut:
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1.

Bagi PT. Trona Jamtos sebaiknya mempertimbangkan ketiga faktor yang
sudah diteliti pada penelitian ini, sebab umat muslim sekarang bukan hanya
sekedar menjadi umat agama islam melainkan konsumen atau pasar potensial
produk makanan dan minuman halal.

2.

Penelitian selanjutnya hendaknya menambahkan variabel lain yang tidak
diteliti dalam penelitian ini. Peneliti menyarankan untuk menambahkan
variabel harga dan sarana promosi untuk penelitian selanjutnya.
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