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MOTTO

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan
Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya
menyembah kepada-Nya”. (Q.S An-Nahl: 114)
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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif
deskriptif yaitu penelitian menggambarkan karakteristik suara masyarakat
atau suatu kelompok orang tertentu, penelitian yang menggambarkan
penggunaan fasilitas masyarakat, penelitian yang memperkirakan proporsi
orang yang mempunyai pendapat, sikap, atau bertingkah laku tertentu.
Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung kelapangan dan
melakukan pencatatan keadaan-keadaan tentang kesadaran konsumen
terhadap keputusan pembelian produk berlabel halal pada masyarakat di
Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pudak
memiliki pemahaman tentang label halal, masyarakat berpendapat bahwa
label halal adalah label yang dicantumkan pada kemasan produk yang
sudah dicek kehalalannya. Label halal menjadi salah satu kriteria yang
sangat penting yang dapat digunakan untuk membedakan sehingga juga
bertujuan untuk membantu konsumen terutama konsumen muslim untuk
mengevaluasi produk dan meyakinkan mereka akan kualitas produk
tersebut. Namun beberapa konsumen mengetahui tentang label halal
namun kesulitan dan kurang peduli dengan adanya label halal tersebut.
Halal atau tidak merupakan suatu keamanan yang sangat mendasar untuk
umat Islam.
Kata Kunci : Kesadaran Konsumen, Keputusan Pembelian, Label Halal.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.
Manusia adalah makhluk yang tidak terlepas dari kegiatan ekonomi
sehingga disebut dengan homo economicus. Manusia sebagai homo
economicus berarti manusia dapat mengadakan usaha atas dasar
perhitungan ekonomi. Manusia dalam tingkat sederhana dapat mencukupi
kebutuhannya sendiri, kemudian atas dasar jasa maka dikembangkan
sistem pasar sehingga hasil produksinya dijual di pasaran. Untuk
memenuhi kebutuhannya seorang konsumen akan berusaha untuk mencari
informasi tentang bagaimana mengambil keputusan pembelian yang tepat.
Konsumen sendiri adalah entitas yang mudah berubah, keinginan mereka
tak selalu lurus, kadang berbelok dengan amat cepat. Untuk itu,
diperlukanlah suatu studi tentang perilaku konsumen agar segala gerak
mereka mudah diantisipasi. Kemudian perilaku konsumen itu sendiri
adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi
memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide atau
pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. 1
Menurut Kotler dan Gary Amstrong bahwa ada beberapa faktor
terkait dengan mengambil keputusan dalam pembelian suatu produk yaitu
diantaranya faktor budaya/kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi dan
faktor psikologis. Proses pengambilan keputusan pada umumnya
1

Setiadi Nugroho. Perilaku Konsumen. (Jakarta: Prenada Kencana, 2008), hlm. 331
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2

seorang konsumen akan berusaha untuk mencari informasi tentang
bagaimana mengambil keputusan pembelian yang tepat. 2 Dewasa ini
konsumen sangat kritis dalam mencari dan menggali informasi tentang
produk

yang

akan

digunakan.

Dalam

Islam

untuk

memenuhi

kebutuhannya, seorang muslim harus senantiasa sejalan dengan Al-Qur’an
dan Hadist. Dari segi kualitas, setiap muslim harus memperhatikan halal
tidaknya sebuah produk. Pemahaman yang semakin baik tentang agama
semakin membuat umat Islam menjadi semakin selektif dalam pemilihan
produk yang dikonsumsi.
Kehalalan adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap muslim,
sesuatu yang halal bisa menjadi berkah untuk manusia. Kehalalan
merupakan pokok utama bagi umat muslim untuk beribadah agar
senantiasa manusia selalu di jalan yang benar, di samping itu kehalalan
tertera dalam Al-Qur’an dan Hadist. Islam mengajarkan kita agar
senantiasa untuk mengkonsumsi segala kebutuhan di muka bumi dengan
memilih yang serba halal dan baik, baik makanan dan minuman atau
kebutuhan lain seperti obat-obatan, pakaian dan lain-lainnya, disebut halal
apabila bahan-bahan yang terkandung dalam keduanya harus dari bahan
baku pilihan yang sesuai syariat islam dan memiliki sertifikat halal yang
resmi di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).3

2

Philip Kotler dan Gary Amstrong. Manajemen Pemasaran. (Jakarta: Erlangga), hlm.

200-220
3
Kholid Mawardi. Pengaruh Persepsi Label dan Kualitas Produk terhadap Keputusan
Pembelian Produk Fashion Muslim. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 62 No. 1. 2018, hlm.
127
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Mengonsumsi makanan halal merupakan bentuk keyakinan dalam
masyarakat yang beragama Islam dan telah terjamin oleh perundangan
khususnya tentang perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999 dan
mengkonsumsi produk halal itu telah menjadi kewajiban bagi setiap umat
muslim. Dalam memenuhi kebutuhan pangan dan perubahan perilaku
konsumen bisa terjadi dikarenakan semakin majunya pola hidup
masyarakat yang menjadi konsumtif yang ingin serba cepat dan mudah. 4
Label halal menjadi salah satu kriteria yang sangat penting yang
dapat digunakan untuk membedakan sehingga juga bertujuan untuk
membantu konsumen terutama konsumen muslim untuk mengevaluasi
produk dan meyakinkan mereka akan kualitas produk tersebut.
Pencantuman label halal pada tiap kemasan produk bertujuan untuk
memberikan kepastian status kehalalan pada produk tersebut dan untuk
menentramkan batin konsumen muslim akan prosedur, bahan baku, dan
pengolahan dari produk itu sendiri, sehingga masyarakat tak ragu dan
memutuskan untuk melakukan pembelian. Seperti yang diketahui bahwa
jumlah penduduk muslim di Indonesia sangat besar, banyaknya penduduk
muslim di Indonesia tentu membawa pengaruh yang besar bagi budaya
yang berkembang di Indonesia.5
Persaingan produk makanan modern dan rumah tangga semakin
besar di era globalisasi dan pasar bebas ini. Tidak hanya produk impor
yang bervariasi dengan macam-macam merek dan telah bermunculan
4

Hasan Sofyan. Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan.
Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2.2014, hlm. 232
5
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produk rumah tangga yang tidak jelas ke halalannya dan masih diragukan.
Oleh karena itu sertifikat dan label halal yang terdapat pada suatu produk
sangat besar manfaatnya. Setidaknya sertifikat itu akan membantu
memudahkan seseorang dalam mengenali makanan halal, karena memang
bisa dijadikan penjamin kehalalan suatu produk.6
Banyak beredar berbagai macam bahan atau produk makanan yang
masih belum ada keterangan halal atau label halal dan diragukan kejelasan
proses pembuatan juga bahannya. Seperti di tempat sekitar banyak
berbagai pilihan makanan olahan kemasan yang membuat pembeli dapat
memilih makanan yang diinginkan, khususnya makanan yang banyak
dijual di sekitar masyarakat Desa Pudak. Masyarakat di Desa Pudak
Kecamatan Kumpeh ulu Kabupaten Muaro Jambi mayoritas beragama
Islam, dapat dilihat pada data sebagai berikut:
Tabel 1.1
Data Penduduk berdasarkan Agama Desa Pudak, Dusun I
Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019

Rukun Tetangga (RT)

Islam

Kristen

Buddha

Hindu

01

78

0

0

0

02

78

5

0

0

03

87

0

0

0

04

54

0

0

0

Neighbourhood

6

Ibid.

5

05

65

0

0

0

Jumlah Total

362 orang

5 orang

0 orang

0 orang

Sumber: Kantor Camat Pudak, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di
Desa Pudak Kecamatan Kumpeh ulu Kabupaten Muaro Jambi dari RT 01
hingga RT 05 mencapai 367 orang, beragama Islam sebanyak 362 orang,
dan 5 orang beragama Kristen, yang dapat diartikan bahwasanya
Masyarakat di Desa Pudak mayoritas beragama Islam. Adapun alasan
penulis memilih masalah ini sebagai judul skripsi karena penulis ingin
mengetahui serta memperoleh gambaran yang komprehensif bagaimana
kesadaran konsumen dalam keputusan pembelian produk berlabel halal di
Desa Pudak Kecamatan Kumpeh ulu Kabupaten Muaro Jambi. Setelah
melakukan observasi atau pengamatan terhadap masyarakat di Desa Pudak
Kecamatan Kumpeh ulu Kabupaten Muaro Jambi tentang kesadaran
konsumen dalam keputusan pembelian produk berlabel halal, ternyata
tidak semua masyarakat yang menerapkannya. Kemudian tidak sedikit
produk makanan dan minuman pada kemasan yang belum mempunyai
label halal, terutama produk makanan rumah tangga yang beredar di kioskios sekitar yang banyak beredar ditengah lingkungan masyarakat.
Berbeda halnya dari pengamatan di lapangan khususnya pada masyarakat
Desa Pudak memiliki berbagai macam landasan persepsi dalam
pengambilan keputusan konsumsi, khususnya dalam pemilihan produk
makanan

yang

berlabel,

ada

sebagian

masyarakat

yang

sangat

memperhatikan label produk dan ada yang tidak memperhatikan label.

6

Ada juga persepsi masyarakat yang tidak terlalu memperhatikan kejelasan
atau label halal pada produk makanan yang dibeli. Bahkan ada yang tidak
terbiasa membaca label makanan kemasan seperti loyalitas merek dagang
dan faktor keterbatasan waktu. Masih ada orang-orang yang menghiraukan
tentang halalnya produk bahan makanan yang dibeli padahal produk
berlabel halal cenderung lebih aman dan terhindar dari zat berbahaya,
Masih saja beredar produk yang tidak berlabel halal itu menunjukkan ada
saja masyarakat yang tidak memperhatikan kehalalan produk. Ditambah
lagi, masyarakat yang berada di Desa Pudak Kecamatan Kumpeh ulu
Kabupaten Muaro Jambi, merupakan masyarakat yang mayoritas
beragama Islam. Berdasarkan keyakinan tersebut, seharusnya sebagai
muslim yang beriman sudah jelas diperintahkan untuk mengkonsumsi
segala sesuatu yang halal lagi baik agar dapat memperoleh berkah hidup,
mengapa perhatian pertama tidak melihat label halal terlebih dahulu untuk
memutuskan membeli suatu produk?. Oleh karena itu dengan adanya
kondisi inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan suatu
penelitian tentang “Analisis Kesadaran Konsumen Dalam Keputusan
Pembelian Produk Berlabel Halal (Studi pada Masyarakat Desa
Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi)”.

7

B. Rumusan Masalah.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana kesadaran konsumen dalam keputusan pembelian produk
berlabel halal?
2. Bagaimana proses keputusan pembelian oleh konsumen terhadap
produk berlabel halal?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi bagi kesadaran konsumen dalam
keputusan pembelian produk berlabel halal?
4. Bagaimana solusi bagi kesadaran konsumen dalam keputusan
pembelian produk berlabel halal?
C. Tujuan penelitian.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian
ini adalah sebagai berikut :
1. Ingin mengetahui bagaimana kesadaran konsumen dalam keputusan
pembelian produk berlabel halal.
2. Ingin mengetahui bagaimana proses keputusan pembelian oleh
konsumen terhadap produk berlabel halal.
3. Ingin mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi bagi kesadaran
konsumen dalam keputusan pembelian produk berlabel halal.
4. Ingin mengetahui bagaimana solusi bagi kesadaran konsumen dalam
keputusan pembelian produk berlabel halal.

8

D. Manfaat penelitian.
Hasil dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh beberapa manfaat
sebagai berikut:
1.

Bagi Peneliti dan Akademik, sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata-1 (S1) pada jurusan Ekonomi
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

2.

Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan masyarakat dapat
mengetahui bagaimana pentingnya label halal pada suatu produk yang
layak untuk dikonsumsi dan terkait dengan keputusan pembelian suatu
produk.

3.

Bagi Penelitian lain, penelitian ini diharapkan dapat digunakan
sebagai referensi bagi mahasiswa lainnya yang melakukan penelitian
sejenis dalam menciptakan ide-ide penelitian baru serta memberi
kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

E. Batasan Masalah.
Mengingat begitu banyak permasalahan yang harus diatasi, maka
perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terfokus.
Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, penelitian ini terfokus pada
kesadaran konsumen dalam keputusan pembelian produk berlabel halal.

9

F. Kerangka Teori.
1. Kesadaran konsumen.
Kesadaran menggambarkan persepsi manusia dan reaksi kognitif
terkait apa yang dimakan, diminum dan digunakan. Secara subjektif,
kesadaran adalah konsep relatif dimana seseorang mungkin sebagian sadar
atau sangat sadar sepenuhnya mengenai masalah yang berhubungan
dengan aspek halal atau hal-hal apa yang diizinkan oleh Allah SWT.
Menurut Jiuan dalam Haryono, mengatakan bahwa Kesadaran
konsumen akan suatu produk merupakan suatu hal yang sangat penting
sebelum mereka melakukan pengambilan keputusan suatu produk untuk
memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini kesadaran konsumen akan
lingkungan

yang

mereka

rasa

mempunyai

konsekuensi terhadap

lingkungan atau mempunyai dampak terhadap lingkungan maka konsumen
akan memilih atau membeli produk yang ramah lingkungan. Konsumen
merasa perlu bertanggung jawab akan keberlanjutan lingkungan mereka
dan kesadaran juga terbentuk karena adanya perubahan pola pikir
konsumen terhadap lingkungan. Kesadaran konsumen berkaitan dengan
kualitas lingkungan dan terpeliharanya sumber daya alam pada kondisi
kehidupan akan menjamin keseimbangan dan keberlanjutan alam dan
lingkungannya. 7

Jiuan. “Pengaruh Strategi Green Marketing Terhadap Pilihan Konsumen Melalui
Pendekatan Marketing Mix”. (Skripsi, Universitas Diponegoro,2009), hlm.48
7
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2. Konsumen.
Konsumen berasal dari bahasa asing (Belanda dan Inggris),
consumen dan consumer yang memiliki arti adalah pembeli. Pengertian
lain dari konsumen sangat luas, beragam dan sangat terkait erat dengan
tujuan seseorang membeli suatu produk sebagai pengguna. Pengertian dari
konsumen adalah pemakai, pemirsa, dan masih banyak lagi. 8
Menurut Zulian Yamit dalam Anjar Ramulyo secara tradisional
konsumen diartikan orang yang membeli dan menggunakan produk.
Pandangan tradisional ini menyimpulkan bahwa konsumen adalah orang
yang berinteraksi dengan perusahaan sebelum proses produksi selesai,
karena mereka adalah pengguna produk. Sedangkan orang yang
berinteraksi dengan perusahaan sebelum proses produksi berlangsung
adalah dianggap sebagai pemasok. Konsumen dan pemasok dalam konsep
tradisional ini adalah orang yang berada di luar perusahaan atau disebut
konsumen.9
Kepuasan konsumen eksternal dipengaruhi pula oleh kualitas
pelayanan purna jual. Uraian tersebut, menyimpulkan bahwa pemasok dan
konsumen adalah setiap orang atau badan yang datang dari dalam
perusahaan maupun yang datang dari luar perusahaan, selain itu, dapat
disimpulkan bahwa terdapat tiga macam konsumen, diantaranya: 10

8

H. Mulyadi Nasusastro. Perilaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan
(Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 24
9
Zulian Yamit. “Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pasien
Puskesmas Depok I di Sleman” (Skripsi, UII, 2008), hlm. 34
10
Philip Kotler dan Gary Amstrong. Dasar-dasar Pemasaran (Bandung: Indeks, 2009),
hlm. 174

11

a. Konsumen internal (internal costumer) adalah setiap orang yang ikut
menangani proses pembuatan maupun penyediaan produk di dalam
perusahaan atau organisasi.
b. Konsumen perantara (intermediate costumer) adalah mereka yang
bertindak atau berperantara untuk mendistribusikan produk kepada
pihak konsumen atau konsumen eksternal. Konsumen perantara ini
bukan sebagai pemakai akhir.
c. Konsumen eksternal (external costumer) adalah pembeli atau pemakai
akhir yang disebut sebagai konsumen yang nyata (real costumer).
3. Perilaku konsumen.
a.

Pengertian perilaku konsumen.
Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen

dalam mencari, menukar, menggunakan, menilai, mengatur barang atau
jasa yang dianggap mampu memuaskan kebutuhan mereka.11
Nugroho, mendefinisikan perilaku konsumen adalah tindakan yang
langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan
produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan
menyusuli tindakan ini. 12 Menurut Ujang Sumarwan perilaku konsumen
adalah suka menawar, membandingkan produk dan harga, menyukai
merek yang trendi, dan konsumen itu raja ingin dihargai. Konsumen
memilih kualitas, memilih harga, cenderung mengikuti tren, mengikuti

11
Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi. Ekonomi Mikro Islam (Bandung: CV. Pustaka
Setia, 2013) hlm. 235.
12
Setiadi Nugroho. Perilaku Konsumen : Konsep dan Implikasi Untuk Strategi dan
Penelitian Pemasaran (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 3

12

idola, memilih pakaian sesuai usia, mencari informasi tentang produk atau
jasa yang akan dibeli, melihat merek, melihat manfaat atau fungsi, dan
mengikuti selera.
Dari teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku
konsumen adalah tindakan yang dilakukan konsumen yang mencari,
menukar, menggunakan, menilai, mengatur barang atau jasa untuk
memenuhi kebutuhan mereka yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan.
Pada dasarnya, perilaku konsumen secara umum dibagi menjadi 2
yaitu perilaku konsumen rasional dan irasional. Yang dimaksud dengan
perilaku konsumen yang bersifat rasional adalah tindakan perilaku
konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan
aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu: seperti tingkat kebutuhan
mendesak, kebutuhan utama/ primer, serta daya guna produk itu sendiri
terhadap konsumen pembelinya. Sedangkan perilaku konsumen yang
bersifat irasional adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh
iming-iming

diskon

atau

marketing

dari

suatu

produk

tanpa

mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan.
a. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 13
Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen:
1) Faktor kebudayaan.
2) Faktor sosial.
3) Faktor pribadi.
Asih Purwanto. “Pengaruh Kualitas Produk Promosi dan Desain Terhadap Keputusan
Pembelian Kendaraan Bermotor Yamaha Mio” (Skripsi, UMS, Surakarta, 2008), hlm. 29
13

13

4) Faktor psikologis.
b. Model perilaku konsumen.
Model perilaku konsumen yang dikemukakan Kotler menerangkan
keputusan

konsumen

dalam

pembelian

selain

dipengaruhi

oleh

karakteristik konsumen, dapat juga dipengaruhi rangsangan yang
mencakup produk, harga, tempat dan promosi. Variabel-variabel tersebut
saling mempengaruhi proses keputusan pembelian sehingga menghasilkan
keputusan pembelian yang didasarkan pada pilihan produk, pilihan merek,
waktu pembelian, dan jumlah pembelian. 14
c. Perilaku Konsumen Berdasarkan Tujuan.
Perilaku konsumen ditimbulkan oleh adanya interaksi antara
faktor-faktor lingkungan dan individu. Dalam interaksi tersebut sosialisasi
antara individu mengakibatkan terjadinya transfer dan interaksi perilaku.
Menurut Tjiptono berdasarkan tujuan pembelian konsumen dapat
diklasifikasikan menjadi tujuan pembeliannya adalah untuk memenuhi
kebutuhan sendiri sedangkan konsumen organisasional tujuannya untuk
keperluan bisnis. 15
1)

Pengenalan Kebutuhan.
Proses membeli dimulai dengan pengenalan masalah dimana
pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Pembeli

14

Ibid.
Syafirah.“Pengaruh Faktor-Faktor Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan
Pembelian Produk Pada Holland Bakery Manado”. Jurnal EMBA, Vol. 5 No. 2 (Juni 2017) hlm.
247
15

14

merasakan perbedaan antara keadaan nyata dan keadaan yang
diinginkan.
2)

Pencarian Informasi.
Seorang konsumen yang sudah terkait mungkin mencari lebih
banyak informasi tetapi mungkin juga tidak. Bila dorongan
konsumen kuat dan produk yang dapat memuaskan ada dalam
jangkauan, konsumen kemungkinan akan membelinya bila tidak,
konsumen dapat menyimpan kebutuhan dalam ingatan atau
melakukan pencarian

informasi

yang

berhubungan dengan

kebutuhan tersebut.
3)

Evaluasi Alternatif.
Tahap dari proses keputusan membeli, yaitu ketika konsumen
menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek alternatif
dalam perangkat pilihan. Konsep dasar tertentu membantu
menjelaskan proses evaluasi konsumen. Pertama, kita menganggap
bahwa setiap konsumen melihat produk sebagai kumpulan atribut
produk. Kedua, konsumen akan memberikan tingkat arti penting
berbeda terhadap kebutuhan dan keinginan unik masing-masing.
Ketiga, konsumen mungkin akan mengembangkan satu himpunan
keyakinan merek mengenai dimana posisi setiap merek pada setiap
atribut. Keempat, harapan kepuasan produk total konsumen akan
bervariasi pada tingkat atribut yang berbeda. Kelima, konsumen
sampai pada sikap terhadap merek berbeda lewat beberapa

15

produser evaluasi. Ada konsumen yang menggunakan lebih dari
satu prosedur evaluasi, tergantung pada konsumen dan keputusan
pembelian.
4)

Keputusan Pembelian.
Dalam tahap evaluasi, konsumen membuat peringkat merek dan
membentuk niat untuk membeli. Pada umumnya, keputusan
membeli konsumen adalah membeli merek yang paling disukai,
tetapi dua faktor dapat muncul antara niat untuk membeli dan
keputusan untuk membeli. Faktor pertama, adalah sikap orang lain,
yaitu sikap dari orang lain mengenai harga, merek yang akan
dipilih konsumen. Faktor kedua, adalah faktor situasi yang tidak
diharapkan, harga yang diharapkan dan manfaat produk yang
diharapkan. Akan tetapi peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan
bisa menambah niat pembelian.

5)

Tingkah Laku Pasca Pembelian.
Tahap dari proses keputusan pembeli, yaitu konsumen mengambil
tindakan lebih lanjut setelah membeli berdasarkan pada rasa puas
atau tidak puas. Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat
disimpulkan bahwa perilaku adalah sejumlah tindakan nyata
individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan
proses pengambilan keputusan dan mendapatkan, menggunakan
barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi oleh

16

lingkungan. Seperti perilaku petani kopi terhadap keputusan
pembelian kendaraan bermotor.
d. Lingkup Perilaku Konsumen.
Studi perilaku konsumen dipusatkan pada pemahaman bagaimana
individu mengambil keputusan untuk membelanjakan sejumlah sumber
daya yang tersedia (uang, waktu, usaha). Untuk menjelaskan masalah
tersebut di atas perlu diketahui:
1) Apa yang mereka beli.
2) Mengapa mereka membeli.
3) Kapan membelinya.
4) Dimana mereka membeli.
5) Bagaimana cara mereka membeli.
6) Bagaimana mereka menggunakan barang yang dibelinya.
Respon konsumen sebagai variabel psikologis yang merupakan
hasil reaksi atas stimulus sangat dipengaruhi stimulus-stimulus dari faktor
internal (individu) dan faktor eksternal (lingkungan). 16
4. Keputusan pembelian.
a. Pengertian Keputusan Pembelian.
Keputusan konsumen adalah suatu tindakan konsumen untuk
membentuk referensi diantara produk-produk dalam kelompok pilihan dan
membeli produk yang paling disukai. Pengambilan keputusan merupakan
sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia membeli
16
Hotman Panjaitan. Analisis Respon Konsumen Melalui Sistem Teknologi Informasi,
Kualitas Layanan Citra Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur. (Surabaya: PT. Refka Petra
Media, 2013) hlm. 15

17

suatu produk guna memenuhi suatu keinginan dan kebutuhan. Perilaku
konsumen menjadi hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat
keputusan pembelian. Adapun hal-hal tersebut adalah proses dan aktivitas
ketika seseorang (konsumen) berhubungan dengan pencarian, pemilihan,
pembelian penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi
memenuhi kebutuhan dan keinginan. 17
Pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen dan
merupakan tugas utama dari seseorang dalam mengambil keputusannya.
Menurut Schiffman Kanuk dalam jurnal Hatane Samuel pengambilan
keputusan pembelian adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif
pilihan keputusan pembelian, artinya seseorang dapat membuat keputusan,
haruslah terdapat beberapa alternatif pilihan. Keputusan untuk membeli
dapat mengarah kepada bagaimana proses dalam pengambilan keputusan
tersebut dilakukan.
Menurut Kotler dan Amstrong keputusan pembelian adalah tahap
dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benarbenar membeli. Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan
individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan
mempergunakanbarang yang dipergunakan. Menurut Sumarwan keputusan
pembelian adalah suatu keputusan konsumen sebagai pemilikan tindakan
dari dua atau lebih pilihan alternatif mengenai proses, cara, perbuatan

17

Boyd L Walker. Manajemen Pemasaran Jilid I. Ahli Bahasa oleh Imam Nurmawan
(Jakarta: Erlangga, 1997), hlm. 123
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membeli, dengan mempertimbangkan faktor lain tentang apa yang dibeli,
waktu membeli, dimana membelinya serta cara pembayarannya.
Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
pengambilan keputusan adalah proses bagaimana menetapkan suatu
keputusan yang terbaik, logis, rasional, dan ideal berdasarkan fakta, data
dan informasi dari sebuah alternatif untuk mencapai sasaran-sasaran yang
ditetapkan dengan resiko yang kecil, efektif, dan efisien.
5. Label Halal.
a. Pengertian Label Halal.
Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang
label halal dan iklan pangan menyebutkan label adalah setiap keterangan
mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya,
atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam,
ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Label halal
adalah

label

yang

dicantumkan

pada

kemasan

pangan

yang

mengindikasikan bahwa suatu produk telah menjalani proses pemeriksaan
kehalalan dan telah dinyatakan halal (Departemen Ilmu Teknologi PanganIPB, 2010).
Menurut peraturan pemerintah Nomor 69 Pasal 10, 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

19

pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal
pada label.
Label halal adalah pemberian tanda halal atau bukti tertulis sebagai
jaminan produk yang halal dengan tulisan halal dalam huruf Arab, huruf
lain dan motor kode dari menteri yang dikeluarkan atas dasar pemeriksaan
halal dari lembaga pemeriksaan halal yang dibentuk oleh MUI, fatwa halal
dari MUI, sertifikat halal dari MUI sebagai jaminan yang sah bahwa
produk yang dimaksud adalah halal dikonsumsi serta digunakan oleh
masyarakat sesuai dengan ketentuan syariah. Adapun bentuk logo halal
yang didukung oleh sertifikat halal dan mana yang tidak. Logo halal yang
didukung oleh sertifikat MUI yaitu:
Gambar 1.1: Logo Label Halal MUI.

Sumber: MUI Indonesia.

Dengan adanya label halal yang tercantum pada kemasan produk,
maka secara langsung akan memberikan pengaruh bagi konsumen untuk
menggunakan produk tersebut. Munculnya rasa aman dan nyaman dalam
mengkonsumsi produk akan membuat seseorang melakukan keputusan
pembelian. Menurut Fatmasari Sukesti dalam penelitiannya menyatakan
bahwa label halal berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di

20

Indonesia. Faktor agama atau agama yang dianut oleh orang-orang yang
faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 18
Menurut panduan umum sistem jaminan halal LPPOM-MUI,
sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal
melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi
dan SJH (Sistem Jaminan Halal) memenuhi standar LPPOM MUI.
Menurut DPHI (Direktori Produk Halal Indonesia) Produk halal adalah
produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu:
1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2) Tidak mengandung khamr dan produk turunannya.
3) Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan halal yang
disembelih menurut tata cara syari’at islam.
4) Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau
tergolong najis seperti: bangkai, darah, bahan-bahan yang
berasal dari organ manusia, kotoran dan lain sebagainya.
5) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan,
tempat pengolahan dan alat transportasi untuk produk halal tidak
boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya. Jika
fasilitas tersebut pernah digunakan untuk babi atau barang yang
tidak halal lainnya dan kemudian akan digunakan untuk produk
halal maka terlebih dahulu harus dibersihkan sesuai dengan tata
cara yang diatur menurut syari’at Islam. Penggunaan fasilitas
18

Ian alfian. At-taqassuth Analisis Pengaruh Label Halal, Brand dan Harga Terhadap
Keputusan Pembelian di Kota Medan. Vol.2, No.1. 2017
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produksi untuk produk halal dan tidak halal bergantian tidak
diperbolehkan.
G. Tinjauan pustaka.
Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka di
perlukan kajian-kajian terdahulu. Dibawah ini terdapat beberapa penelitian
berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada saat ini,
yaitu :
No

Nama

Judul

Peneliti
1

Muhammad

“Studi Analisis

Kholiq

Terhadap

(2010)

Produk

Metode

Hasil

Penelitian

Penelitian

Kualitatif

Penelitian

Muhammad

Kholiq ini bertujuan untuk
mengetahui:

1)

Apa

Makanan Dan

hukum produk makanan

Minuman

dan minuman olahan yang

Olahan Yang

belum bersertifikat halal,

Belum

2)

Alasan

mengapa

Bersertifikat

produk

makanan

dan

Halal (Studi

minuman

olahan

pada

Kasus Pada

IKM di Kota Semarang

IKM di Kota

belum bersertifikat halal.

Semarang)”

Menggunakan

penelitian

lapangan (field research)
yang

didasarkan

studi

kasus pada Industri Kecil
dan Menengah (IKM) di
Kota Semarang.
Penelitiannya mengambil
perhatian pada masalah

22

alasan mengapa produk
makanan dan minuman
olahan pada IKM di Kota
Semarang

belum

bersertifikat

halal.

Penelitian

ini

menggunakan

metode

pengumpulan data yaitu
wawancara, observasi dan
dokumentasi,

sedangkan

teknik analisis data yang
digunakan

adalah

deskriptif analitik dengan
pola

berpikir

induktif.

Setelah

data-data

dikumpulkan,

dijelaskan

kemudian

dianalisis

sehingga
hasil

mendapatkan

yang

diharapkan

untuk kemudian diambil
suatu kesimpulan sebagai
hasil akhir.19
2

Anggit

Analisis Minat

listyoningru

Beli Konsumen

telah dilakukan, sertifikat

Muslim

halal bukanlah suatu hal

m (2012)

terhadap Produk
Yang Tidak
Diperpanjang

Kualitatif

Hasil dari penelitian yang

yang

pokok

bagi

konsumen muslim Produk
BT.

Hasil

analisis

Muhammad Kholiq. “Studi Analisis Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Olahan
Yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang)”. IAIN Walisongo
Semarang, 2010
19

23

Sertifikat

menunjukkan

Halalnya”.

tanpa

bahwa

memperpanjang

sertifikat halalnya, sudah
ada pengaruh minat beli
konsumen
sikap,
dan

muslim

norma

dari

subjektif,

persepsi

kontrol

perilaku atas Produk BT
tersebut. Dalam konteks
penelitian oleh Anggit ini
dikatakan

bahwa

tidak

masalah bagi perusahaan
jika

tidak

melakukan

perpanjangan
halal.

sertifikat

Tetapi

karena

Produk BT ini beroperasi
di

Indonesia,

dan

Indonesia adalah negara
yang

mayoritas

penduduknya

beragama

islam, alangkah baiknya
jika perusahaan BT segera
mengajukan

dan

memproses sertifikat halal
yang baru ke MUI untuk
dapat
keamanan

menjamin
produk

dan

menjaga

kesetiaan

konsumen

terutama

konsumen muslim.
Hasil dari penelitian ini

24

mendukung

dari

penelitian
tetapi

sebelumnya,

untuk

penelitian

selanjutnya
dapat

hasil

diharapkan

menyempurnakan

penelitian

ini

dengan

menambah jumlah sampel
serta

menggunakan

responden dari berbagai
umur

dan

berbagai

wilayah

atau

kota

sehingga

hasil

yang

diperoleh dapat lebih baik
dan memiliki kemampuan
generalisasi yang tinggi. 20
3

Fauziah

“Perilaku

(2012)

Komunitas

Kualitatif

Adapun

tujuan

dari

penelitian ini adalah untuk

Muslim dalam

mengetahui

Mengkonsumsi

menghimpun

Produk Halal di

mengenai

pemahaman

Provinsi Bali”.

komunitas

muslim

Provinsi

dan
informasi

Bali

di

terhadap

konsep produk halal dan
kesadaran

dalam

berperilaku
mengkonsumsi
halal.

Selain

produk
itu

juga

untuk mengetahui apakah
ada

hubungan

antara

Anggit Listyoningrum. “Analisis Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap Produk Yang
Tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya”. Universitas Islam Indonesia. 2012
20

25

pemahaman
produk

tentang

halal

perilaku

terhadap

mengkonsumsi

produk halal. Kemudian
dalam hasil penelitian ini
dapat disimpulkan bahwa
pemahaman

komunitas

muslim di Bali terhadap
produk halal cukup tinggi
begitu

pula

dengan

kesadaran

dalam

mengkonsumsi

produk

halal. Hal ini dapat terlihat
dari sikap kehati-hatian
dalam memilih makanan
dan minuman yang akan
mereka konsumsi dengan
terlebih dahulu memeriksa
labelitas

halal

pada

kemasan makanan yang
akan mereka beli. 21
4

Aris Prisma

“Persepsi Label

Sandi (2013)

Halal terhadap

Kualitatif

Tujuan

dari

tersebut

Penelitian

adalah

untuk

Keputusan

mengetahui persepsi dan

Pembelian

korelasi

Konsumen pada

terhadap

Produk

label

halal

keputusan

pembelian konsumen pada

Minuman

minuman

berenergi.

Berenergi”.

Penelitian

tersebut

Fauziah. “Perilaku Komunitas Muslim dalam Mengkonsumsi Produk Halal di Provinsi
Bali”. 2012
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26

membahas

tentang

perhatian,
dan

pemahaman,

ingatan

secara

stimulan

berpengaruh

terhadap

keputusan

pembelian

konsumen.

Sedangkan diantara ketiga
variabel tersebut, hanya
variabel pemahaman saja
yang

tidak

parsial

terhadap

variabel

dependen.

Tingkat

hubungan atau korelasi
antar variabel perhatian,
pemahaman,

ingatan

dengan variabel keputusan
pembelian kuat. Dilihat
dari besaran R Square
perhitungan
sebesar

regresi
0,891

atau

89,1%.22
5

Andi

“Analisis

Antonika

Perilaku

(2015)

Mahasiswa
dalam Proses

Kualitatif

Penelitian ini dilakukan
untuk

menganalisis

perilaku mahasiswa dalam
proses

keputusan

Keputusan

pembelian produk pangan

Pembelian

halal

Produk Pangan

yang

diperlukan

sangat
mengingat

Aris Prisma Sandi. “Persepsi Label Halal terhadap Keputusan Pembelian Konsumen
pada Produk Minuman Berenergi”. Universitas Muhammadiyah Malang, 2013
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27

Halal”.

adanya perubahan pola
makan

dan perubahan

pola gaya hidup. Hal ini
yang diharapkan adalah
mendapatkan

informasi

sejauh mana pengetahuan
dan

tingkat

kesadaran

mahasiswa Unila dalam
memilih makanan halal.
Berdasarkan
maka,

penelitian

tahapan

keputusan

proses

pembelian

produk pangan halal yaitu
antara kebutuhan dan gaya
hidup disimpulkan bahwa
mahasiswa sebagian besar
selalu

melihat

produk

pangan berlabel halal dan
ada sebagian mahasiswa
yang tidak jadi membeli
produk pangan yang ada
dikantin
label

karena

halal,

dan

tanpa
perlu

diberikan sertifikat halal
di setiap kantin. 23
Dari pembahasan dan penelitian tersebut yang penulis temukan, ada
perbedaan dengan peneliti yang akan penulis lakukan, walaupun berbicara samasama tentang label halal, namun secara objek bahasan sangat berbeda, penulis
Antonika dan Andi. “Analisis Perilaku Mahasiswa dalam Proses Keputusan
Pembelian Produk Pangan Halal”. Universitas Lampung. 2015
23
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dalam penelitian ini ingin menjelaskan tentang kesadaran konsumen dalam
keputusan pembelian produk berlabel halal pada masyarakat di Desa Pudak
Kecamatan Kumpeh ulu Kabupaten Muaro Jambi.
H. Kerangka pemikiran.
Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran
dari pemikiran yang di sintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan telah ke
perpustakaan. Berdasarkan landasan teori dan penelitian-penelitian
terdahulu maka kerangka pemikiran dalam penelitian adalah sebagai
berikut:
Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran
Konsumen

Kebutuhan akan produk

Kesadaran Label Halal

Kendala yang dihadapi
Konsumen

Solusi bagi Konsumen

Keputusan Pembelian
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Adapun penjelasan mengenai kerangka pemikiran tersebut adalah
sebagai berikut:
Konsumen adalah pemakai atau orang yang membeli dan
menggunakan produk, konsumen akan mengkonsumsi suatu produk sesuai
dengan kebutuhan atau untuk memenuhi kebutuhannya. Label halal
merupakan pemberian tanda halal atau bukti tertulis sebagai jaminan
produk yang halal, dengan adanya label halal yang tercantum pada
kemasan suatu produk maka secara langsung akan memberikan pengaruh
bagi konsumen untuk menggunakan produk tersebut, munculnya rasa
aman dan nyaman akan menimbulkan kesadaran akan label halal, dari hal
tersebut akan didapatkan hasil apakah konsumen akan menerapkan
kesadaran terhadap label halal di Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu
Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian dalam mengkonsumsi produk
berlabel halal akan ditemukan kendala-kendala yang dihadapi oleh
konsumen, dari kendala tersebut maka akan muncul solusi bagi konsumen
dalam keputusan pembelian produk berlabel halal. Saat masyarakat mulai
sadar bahwa mengkonsumsi makanan halal itu penting, maka akan
berdampak baik terhadap minat pembelian produk berlabel halal, artinya
konsumen akan dapat membuat keputusan pembelian terhadap produk
berlabel

halal.

BAB II
METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan penelitian.
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif
deskriptif yaitu penelitian menggambarkan karakteristik suara masyarakat
atau suatu kelompok orang tertentu, penelitian yang menggambarkan
penggunaan fasilitas masyarakat, penelitian yang memperkirakan proporsi
orang yang mempunyai pendapat, sikap, atau bertingkah laku tertentu.
Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung kelapangan dan
melakukan pencatatan keadaan-keadaan tentang kesadaran konsumen
terhadap keputusan pembelian produk berlabel halal pada masyarakat di
Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.
B. Jenis dan Sumber Data.
1.

Jenis Data.

Berikut merupakan jenis data dalam penelitian ini yaitu :
a. Data primer.
Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung
dari sumber utamanya. Data primer merupakan keterangan informasi yaitu
berupa hasil wawancara dan observasi terhadap informan penelitian, data
primer tidak diperoleh melalui sumber perantara atau pihak kedua dan
seterusnya. Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan
atau wawancara dengan para informan yang berjumlah 30 orang,
pengamatan dilakukan di Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten
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Muaro Jambi yang bertepat di Dusun 1 serta melakukan wawancara
kepada masyarakat setempat.
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh
secara tidak langsung atau melalui sumber perantara, data yang diperoleh
melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat

studi

dokumentasi berupa penelaah terhadap dokumentasi pribadi, resmi
kelembagaan, referensi atau literatur laporan yang memiliki relevansi
dengan fokus permasalahan penelitian. data sekunder dalam penelitian ini
yaitu berupa hasil wawancara kepada petugas bagian pelayanan umum di
kantor Desa Pudak tentang jumlah penduduk dan profil Desa Pudak
Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi yang diperoleh dari data
tahunan profil desa serta data kependudukan dan berupa buku, jurnal,
skripsi yang digunakan untuk mendukung penelitian.
2.

Sumber Data.
Sumber data atau informasi baik jumlah maupun keragamanya harus

diketahui terlebih dahulu, sebagai bahan dasar dalam menentukan isi,
bahasa, sistematika item dalam instrumen penelitian.
C. Subjek Penelitian.
Subjek penelitian adalah orang yang berada dalam situasi sosial yang
ditetapkan sebagai pemberi informasi dalam sebuah penelitian atau yang
dikenal sebagai informan. Digunakan sampel dalam penelitian adalah
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untuk mereduksi objek penelitian dan melakukan generalisasi hasil
penelitian, sehingga dapat di tarik kesimpulan. 24
Subjek penelitian ataupun responden adalah pihak-pihak yang akan
dimintai informasi menyangkut fokus penelitian. Dalam penelitian ini,
mereka adalah orang-orang diduga mampu memberikan informasi. Subjek
yang diteliti dengan menggunakan purpose sampling yaitu teknik yang
didasar ciri-ciri tertentu yang diperkirakan erat sangkut pautnya dengan
ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui
sebelumnya.

25

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan

pertimbangan tertentu, ukuran sampel yaitu 30 orang untuk penelitian,
dimana sampel dipecah kedalam sub sampel dengan ciri (pria/wanita,
beragama Islam, dan merupakan masyarakat dengan usia 20-55 tahun,
serta dari berbagai profesi).
D. Metode Pengumpulan Data.
1.

Observasi.
Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang

tersusun dari berbagi proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang
terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Metode atau
pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif,
kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya.
Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data primer,
dimana hasil data tersebut akan menjawab permasalahan-permasalahan
24

Munawroh. Panduan Memahami Metedologi Penelitian. (Jawa Timur, Anffota IKAP,
2013), hlm. 63
25
Amir hadidan haryono. Metologi Penelitian. (Bandung:Pustaka Setia, 2012), hlm.202
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yang diajukan dalam penelitian. Menurut Grayibah observasi atau
pengamatan dapat didefinisikan sebagai “perhatian yang terfokus terhadap
kejadian, gejala, atau sesuatu”. Adapun observasi ilmiah adalah “perhatian
terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud
menafsirkan, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan
kaidah-kaidah yang mengaturnya. 26 Dalam penelitian ini penulis akan
mengamati di lokasi penelitian, yaitu di Desa Pudak Kecamatan Kumpeh
Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini menentukan 30 orang, peneliti
melakukan penelitian selama 2 bulan, serta peneliti melakukan
pengamatan dengan mempertimbangkan setiap informan berbeda profesi.
Peneliti menentukan sampel ibu rumah tangga dengan jumlah yang lebih
banyak dibandingkan profesi lain karena berdasarkan pengamatan bahwa
ibu rumah tanggalah yang lebih sering berbelanja kebutuhan rumah.
2.

Wawancara.
Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan

pertanyaan secara langsung oleh pengawasan kepada responden.

27

Wawancara dilakukan oleh penelitian melalui tanya jawab antara peneliti
dengan subjek penelitian, hal ini tentunya untuk memperoleh informasi
yang di butuhkah oleh peneliti. Wawancara digunakan sebagai teknik
pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan
untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila

26

Ezir. Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data. (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
2010), hlm. 37-38.
27
Irawan suhartono. Metode Penelitian Sosial. (Bandung: Rosda karya, 2011), hlm. 6768
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peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.
Dalam penelitian ini penulis akan berusaha menemukan informasi yang
memenuhi standar sebagai data, dan informasi yang tepat melalui
wawancara terhadap pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Penelitian ini
menentukan 30 informan, peneliti sengaja menemui masyarakat dan
melakukan wawancara dengan pertimbangan bahwa setiap informan yang
ditemui dengan profesi yang berbeda-beda karena masyarakat di Desa
Pudak memiliki beberapa profesi. Berikut merupakan beberapa profesi
masyarakat muslim Desa Pudak yang diwawancarai oleh peneliti yaitu
(ibu rumah tangga, kepala desa, guru, imam masjid/tokoh masyarakat,
PNS, satpam, pedagang, buruh pabrik, petani, nelayan, tukang ojek, dan
mahasiswi).
3.

Dokumentasi.
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu,

dokumentasi

bisa

berbentuk

tulisan,

gambar,

atau

karya-karya

monumental dari seseorang. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data
dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden,
seperti

yang

dilakukan

oleh

seorang

psikologi

dalam

peneliti

perkembangan klien melalui catatan pribadinya. Dokumentasi adalah data
pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan
wawancara, karena dokumentasi adalah satu kesatuan dengan data
observasi

dan

wawancara

yang

dilakukan

sebelumnya.

Metode

dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi non manusia,
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sumber informasi (data) non manusia ini berupa catatan-catatan,
pengumuman, instruksi, aturan-aturan, laporan, keputusan atau surat-surat
lainnya, catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan fokus
penelitian. Data yang dikumpulkan mengenai teknik tersebut berupa katakata, tindakan dan dokumentasi tertulis lainnya.
E. Teknis analisis data.
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan proses mengatur
urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan
satuan uraian dasar yang membedakannya dengan penafsiran yaitu
memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola
uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi dengan teknik
berikut:
1.

Analisis domain.
Analisis domain adalah langkah analisis pertama yang dilakukan

setelah penelitian melalui suatu proses dari terjun ke objek penelitian yang
berupa situasi sosial dan kemudian pelaksanaan observasi partisipan,
pencatatan hasil observasi, dan wawancara, serta melakukan observasi
deskriptif. Adapun langkah-langkah dalam analisis domain yaitu:
a. Memilih salah satu domain untuk dianalisis.
b. Mencari kesamaan atas dasar hubungan sematic yang sama, yang
digunakan untuk domain itu.
c. Mencari tambahan istilah bagian.
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d. Mencari domain yang lebih besar dan lebih insklusif yang dapat
dimasukkan sebagai sub bagian dari domain yang sedang di
analisa.
e. Membentuk taksonomi sementara.
f. Mengadakan wawancara terfokus untuk mengecek analisis yang
telah dilakukan.
g. Membangun taksonomi secara lengkap.
2.

Analisis komponensial.
Analisis komponensial yang dicari untuk diorganisasikan dalam

domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki
perbedaan atau yang kontras, data dicari melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi yang selektif. 28
3.

Penyajian data.
Penyajian data bisa disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan,

hubungan antara kategori yang paling sering digunakan untuk menyajikan
data dalam penelitian kualitatif adalah teks bersifat naratif.
4.

Penarikan kesimpulan.
Langkah selanjutnya

ialah penarikan kesimpulan awal

yang

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan diubah bila tidak
ditemukan bukti-bukti yang kuat dalam mendukung pada tahun
pengumpulan berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada
tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat
28

Mukhtar. Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. (Jakarta: GP Press Group,
2013), hlm. 359-360
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penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan
yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
F. Sistematika Penulisan.
Agar penulis tidak keluar dari jalur pembahasan, dan tidak terjadinya
pelebaran dalam pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika
penulisan yang akan menjadi panduan dalam penulisan dan menjadi
ringkasan dari pembahasan- pembahasan yang ada di dalam setiap babnya
berikut ini:
BAB I: PENDAHULUAN
Berisi latar belakang masalah sebagai landasan pemikiran secara
garis besar, pertanyaan tentang fenomena yang memerlukan
pemecahan melalui penelitian yang dirumuskan dalam perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan
tinjauan pustaka.
BAB II: METODE PENELITIAN
Berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian,
mencakup jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan
metode analisis.
BAB III: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Berisi tentang profil Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu
Kabupaten Muaro Jambi.
BAB IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
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Pada

bagian

ini

menguraikan

deskripsi

objek

penelitian,

pembahasan serta hasil dari sub bab tentang kesadaran konsumen
dalam keputusan pembelian produk berlabel halal (studi pada
masyarakat Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten
Muaro Jambi).
BAB V: PENUTUP
Menyajikan secara singkat apa yang telah diperoleh dari hasil
penelitian yang telah dilaksanakan, terangkum dalam bagian
simpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan serta dilengkapi
dengan daftar pustaka dan lampiran.

BAB III
GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN
A. Letak Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro
Jambi.
Secara geografis Desa pudak terletak di bagian selatan Kabupaten
Muaro Jambi, berada di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi
dengan jarak ke ibukota Kabupaten sekitar 45 KM dan hanya sekitar 15
KM dari Kota Jambi dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:29
1. Sebelah Utara

: Kemingking Dalam.

2. Sebelah Selatan

: Kasang Pudak dan Kasang Kota Karang.

3. Sebelah Timur

: Kota Karang dan Kasang Lopak alai.

4. Sebelah Barat

: Muaro Kumpeh dan Talang Duku.

B. Luas Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.
Luas wilayah Desa Pudak adalah 1.629,50 Ha di Kecamatan Kumpeh Ulu
dengan bagian wilayah sebagai berikut:30
Table 1.2: Luas Daerah Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten
Muaro Jambi.
Luas tanah sawah

251,28 Ha

Luas tanah kering

34,30 Ha

Luas tanah basah

190,00 Ha

Luas tanah perkebunan

1.069,45 Ha

Luas fasilitas umum

29
30

84,47 Ha
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40

Luas tanah hutan

0,00 Ha

Sumber: Kantor Camat Pudak, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi

C. Wilayah
Wilayah Desa Pudak terdiri dari 4 Dusun dan 23 RT yaitu sebagai
berikut:31
Table 1.3: Wilayah Desa Pudak
No

Nama Dusun

Jumlah RW

Jumlah RT

1

Dusun I

_

5 RT

2

Dusun II

_

5 RT

3

Dusun III

_

7 RT

4

Dusun IV

_

6 RT

Sumber: Kantor Camat Pudak, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi

D. Gambaran Umum Demografi.
1. Tingkat Pendidikan Penduduk.
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pudak Kecamatan Kumpeh
Ulu Kabupaten Muaro Jambi. 32
Table 1.4: Tingkat Pendidikan di Desa Pudak.

31
32

Keterangan

Jumlah

Penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK/ Playgroup

90

Penduduk sedang SD/Sederajat

623

Penduduk tamat SD/Sederajat

964
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Penduduk tidak tamat SD/Sederajat

1.114

Penduduk sedang SMP/Sederajat

85

Penduduk tamat SMP/Sederajat

785

Penduduk sedang SMA/Sederajat

63

Penduduk tidak tamat SMA/Sederajat

642

Penduduk tamat SMA/Sederajat

680

Penduduk tamat D-1

2

Penduduk tamat D-2

8

Penduduk tamat D-3

44

Penduduk sedang S-1

7

Penduduk tamat S-1

53

Penduduk tamat S-2

1

Penduduk tamat S-3

0

Sumber: Kantor Camat Pudak, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi

2. Usia Masyarakat Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu
Kabupaten Muaro Jambi.
Table 1.5: Usia Masyarakat di Desa Pudak. 33
No

33

Kelompok Usia

Jumlah

1

Usia 0-6 Tahun

680 Jiwa

2

Usia 7-12 Tahun

526 Jiwa

3

Usia 13-18 Tahun

618 Jiwa
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4

Usia 19-25 Tahun

923 Jiwa

5

Usia 26-40 Tahun

1.160 Jiwa

6

Usia 41-55 Tahun

860 Jiwa

7

Usia 56-65 Tahun

653 Jiwa

8

Usia 65-75 Tahun

592 Jiwa

9

Usia >75

241 Jiwa

Sumber: Kantor Camat Pudak, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi

3. Jumlah Jiwa di Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu
Kabupaten Muaro Jambi.
Table 1.6: Jumlah Jiwa di Desa Pudak.34
Jumlah Laki-laki

3.143 Orang

Jumlah Perempuan

2.869 Orang

Jumlah Jiwa

6.012 Orang

Jumlah Kepala Keluarga

1.429 KK

Sumber: Kantor Camat Pudak, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi

4. Jumlah penduduk Desa Pudak, Dusun I berdasarkan agama.
Table 1.7: Jumlah Penduduk Dusun I berdasarkan agama35
Rukun Tetangga (RT)

Islam

Kristen

Buddha

Hindu

01

78

0

0

0

02

78

5

0

0

03

87

0

0

0

Neighbourhood

34
35
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04

54

0

0

0

05

65

0

0

0

Jumlah Total

362 orang

5 orang

0 orang

0 orang

Sumber: Kantor Camat Pudak, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi

E. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pudak.
Struktur organisasi pemerintah Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu
Kabupaten Muaro Jambi mengakut sistem kelembagaan pemerintah Desa
dengan pola minimal sebagaimana tersaji dalam gambar berikut: 36
Gambar 1.3: Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pudak.
Kepala Desa

BPD

A. Minto
Sekretaris Desa
Kms. Sahbani

Kasi Pemerintahan

Kasi Kesejahteraan

Harmini, S. Pd.i

Abdi Mardian, MM

Kasi Pelayanan

Kaur TU&Umum

Kaur Perencanaan

Kaur Keuangan

Laila Padila, Amd

Onalia

Annisa, S. Pd

Khomisatun

Kadus Dusun I

Kadus Dusun II

Kadus Dusun III

Kadus Dusun IV

Achmad Zarkasih, S.IP

Sutrisno

M. Aminnudin

Zamhuri, S. Pd.i

Sumber: Kantor Camat Pudak, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi
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F. Produk – produk yang berlabel halal dan tidak berlabel halal di Desa
Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.
Label halal adalah label yang dicantumkan pada kemasan suatu
produk yang mengindikasikan bahwa suatu produk telah menjalani proses
pemeriksaan kehalalan dan dinyatakan halal. Label halal tersebut didapat
dari lembaga pengawasan dan peredaran obat dan makanan Majelis Ulama
(LPPOM-MUI), lembaga ini bertanggungjawab untuk mengawasi dan
menguji kehalalan suatu produk, artinya produk tersebut telah teruji dan
terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran Islam.
Banyak beredar barbagai macam produk yang ada di Desa Pudak
Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi membuat konsumen
mempunyai banyak pilihan. Setiap konsumen akan memperhatikan produk
yang akan dibeli, berdasarkan observasi dan survei yang dilakukan oleh
peneliti di Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi
ditemukan berbagai macam produk baik itu makanan, minuman dan
sebagainya. Sebagian besar dari produk yang dijual di toko-toko maupun
warung yang ada di Desa Pudak adalah produk yang dihasilkan atau
diproduksi pabrik/perusahaan yang didistribusikan ke wilayah Desa
Pudak, ada juga produk-produk yang dihasilkan oleh para UMKM
(produksi rumahan). Tetapi yang lebih mendominasi adalah produk-
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produk dari pabrik atau perusahaan, (lebih lengkapnya hal tersebut dapat
dilihat pada lampiran skripsi ini dihalaman 81). 37
Dengan adanya label halal yang tercantum pada kemasan produk,
maka secara langsung akan memberikan pengaruh bagi konsumen untuk
menggunakan produk tersebut. Munculnya rasa aman dan nyaman dalam
mengkonsumsi produk akan membuat seseorang melakukan keputusan
pembelian. Tetapi disamping banyaknya produk yang memiliki label halal
yang beredar di toko yang terdapat di Desa Pudak Kecamatan Kumpeh
Ulu Kabupaten Muaro Jambi ternyata peneliti juga menemukan produk
yang tidak memiliki label halal, (lebih lengkapnya hal tersebut dapat
dilihat pada lampiran skripsi ini dihalaman 88). 38
Setiap perilaku individu khususnya masyarakat di Desa Pudak pasti
berbeda-beda dan seharusnya konsumen meningkatkan sikap kehati-hatian
dalam memilih suatu produk yang akan dikonsumsi dengan terlebih
dahulu memeriksa apakah ada label halal atau tidak pada kemasan produk
yang akan dibeli dari warung atau toko yang ada di Desa Pudak
Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Ada sebuah toko yang
banyak dikunjungi masyarakat yaitu toko Surya yang terletak di Desa
Pudak RT. 22 Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Di toko
ini produk yang memiliki label halal diletakkan di rak lemari atau etalase
sedangkan produk yang tidak memiliki label halal diletakkan di meja atau

37
Observasi oleh peneliti di Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro
Jambi, pada bulan Maret 2021.
38
Observasi oleh peneliti di Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro
Jambi, pada bulan Maret 2021.
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kotak kayu, sehingga konsumen lebih mudah memilih produk-produk
yang memiliki label halal karena antara produk yang berlabel halal dengan
yang tidak memiliki label halal dipisahkan. Di Desa Pudak Kecamatan
Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi terdapat beberapa toko atau warung
yaitu sebagai berikut:39
Tabel 1.8: daftar toko dan warung di Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu
Kabupaten Muaro Jambi.
No

Nama Toko/Warung

Nama Pemilik

1

Toko Surya

Bapak Surya

2

Toko Sembako Rina

Ibu Rina Safitri

3

Toko Sembako dan Sayur Rodiah

Ibu RTS. Rodiah

4

Warung Sembako dan Sayur Hodi

Ibu Hodi Mardiana

5

Warung Tiwi

Bapak Suparman

6

Warung sembako dan makanan ringan Abil Ibu RTS. Mardiana

7

Warung sembako, dan counter pulsa Listi

Ibu Patmawati. S, Ag

& Salsabila
Sumber: Survei Toko dan Warung di Desa Pudak
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Observasi oleh peneliti di Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro
Jambi, pada bulan Maret 2021.

BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kesadaran Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Produk Berlabel
Halal di Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro
Jambi.
Konsumen diartikan orang yang membeli dan menggunakan
produk, pandangan tradisional ini menyimpulkan bahwa konsumen adalah
orang yang berinteraksi dengan perusahaan sebelum proses produksi
selesai, karena mereka adalah pengguna produk. Pengertian dari konsumen
adalah pemakai, pemirsa, dan masih banyak lagi.
Kemudian konsumen merasa perlu bertanggung jawab akan
keberlanjutan lingkungan mereka dan kesadaran juga terbentuk karena
adanya perubahan pola pikir konsumen terhadap lingkungan. Kesadaran
menggambarkan persepsi manusia dan reaksi kognitif terkait apa yang
dimakan, diminum dan digunakan. Secara subjektif, kesadaran adalah
konsep relatif dimana seseorang mungkin sebagian sadar atau sangat sadar
sepenuhnya mengenai masalah yang berhubungan dengan aspek halal atau
hal-hal apa yang diizinkan oleh Allah SWT.
Dalam tahap evaluasi, konsumen membuat peringkat merek dan
membentuk niat untuk membeli. Pada umumnya, keputusan konsumen
adalah suatu tindakan konsumen untuk membentuk referensi diantara
produk-produk dalam kelompok pilihan dan membeli produk yang paling
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disukai.

Pengambilan

keputusan

merupakan

sebuah

pendekatan

penyelesaian masalah pada kegiatan manusia membeli suatu produk guna
memenuhi suatu keinginan dan kebutuhan. Perilaku konsumen menjadi
hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian.
Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang
telah dilakukan pada objek penelitian, ada hal yang perlu dianalisis
berdasarkan rumusan masalah yakni bagaimana kesadaran konsumen
dalam keputusan pembelian produk berlabel halal. Untuk mengetahui
kesadaran konsumen dalam keputusan pembelian produk berlabel halal,
penulis mencari tahu terlebih dahulu dengan pemahaman konsumen
terhadap label halal dan kesadaran mereka terhadap keberadaan label
halal.
Pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian
tentang apa yang dibeli, berapa banyak yang dibeli, dimana membeli dan
kapan membeli akan tergantung pada pengetahuan konsumen mengenai
hal-hal tersebut. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang
dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk, serta pengetahuan
lainnya yang terkait informasi yang berhubungan dengan fungsinya
sebagai konsumen.
Bentuk pertanyaan semua sama, agar memudahkan dalam
menghimpun dan melaporkan dari semua jawaban konsumen, “Apakah
bapak/ibu tahu tentang label halal yang banyak dibahas oleh masyarakat
pada umumnya?, apa yang seharusnya bapak/ibu lakukan?”.
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penulis sengaja tidak langsung memberikan pertanyaan kepada
informan dengan kalimat “Apakah menurut anda label halal itu penting?”
karena dikhawatirkan informan menjawab “penting” padahal ketika
ditanya pengetahuan mereka tentang label halaldan kesadaran konsumen
terhadap keberadaan label halal mereka belum tentu tahu. Apabila
konsumen muslim tahu maksud dari label halal, hal tersebut bisa dijadikan
bukti bahwa mereka menganggap label halal adalah penting.
Berdasarkan pada hasil wawancara penulis dengan beberapa
konsumen yang ditemui,

maka peneliti

mengklarifikasi jawaban

pemahaman kesadaran konsumen tentang label halal menjadi beberapa
bagian, yaitu sebagai berikut:
1. Ada yang sudah memahami label halal dan sudah berusaha memilah
untuk bisa dikonsumsi setiap hari, dan mengatakan bahwa label halal
adalah produk yang sudah dicek atau di teliti oleh MUI dan merupakan
jaminan halal.
Wawancara dengan A. Minto (47 tahun, Kepala Desa Pudak)
mengatakan bahwa:
“Label halal adalah label yang terdapat pada produk makanan,
minuman, yang telah diuji kehalalannya menurut syariat Islam
dan dikeluarkan oleh MUI, dan saya saat membeli makanan atau
minuman selalu memperhatikan ada atau tidak label halalnya”. 40
Wawancara dengan Bapak Nursalim (41 tahun, Guru SMA)
mengatakan bahwa:

40

Wawancara dengan Bapak A. Minto selaku Kepala Desa di Desa Pudak, pada tanggal
19 Maret 2020, pukul 09:00 WIB.
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“Label halal adalah label yang terdapat di produk makanan atau
minuman yang sudah dicek kehalalannya oleh MUI, menurut saya
ada atau tidaknya label halal pada suatu produk adalah hal yang
penting, dan saya memilah produk yang akan saya beli dengan
melihat label halal terlebih dahulu”. 41
Wawancara dengan ibu Ani (36 tahun, ibu rumah tangga) mengatakan
bahwa:
“Label halal adalah label yang di keluarkan MUI untuk produk
yang telah teruji kehalalannya, sehingga aman untuk
mengkonsumsi produk tersebut, saya saat berbelanja kebutuhan
sehari-hari apalagi makanan untuk anak-anak, saya melihat
apakah ada label halal pada kemasan atau tidak, karena saya
merasa aman jika mengonsumsi makanan halal”. 42
Wawancara dengan ibu Jamilah (47 tahun, ibu rumah tangga)
mengatakan bahwa:
“Setiap produk halal yang sudah berlabelisasi dari MUI adalah
produk yang tidak hanyaberstatus halal namun juga higienis,
sehingga kami sekeluarga sejak lama mengkonsumsi produk yang
berlabel halal, dengan konsumsi produk tersebut kami merasa
nyaman, aman, dan tidak ragu lagi tentang kesehatan kami”. 43
Selanjutnya wawancara dengan Bapak Abu bakar (52 tahun,
tokoh masyarakat sekaligus Imam masjid Almasjidurrahmah Desa
Pudak Kecamatan Kumpe Ulu) mengatakan:
“Produk halal adalah produk yang wajib dikonsumsi, karena saya
paham tentang hukum wajib mengonsumsinya. Oleh karena itu,
mengkonsumsi produk berlabel halal dapat memberikan
kesehatan lahir dan keselamatan jiwa dan raga. Alhamdulillah
selama menerapkan wajib konsumsi label halal kesehatan saya

41

Wawancara dengan Bapak Nursalim masyarakat di Desa Pudak, pada tanggal 19
Maret 2020, pukul 11:20 WIB.
42
Wawancara dengan ibu Ani masyarakat di Desa Pudak, pada tanggal 19 Maret 2020,
pukul 11:40 WIB.
43
Wawancara dengan ibu Jamilah masyarakat di Desa Pudak, pada tanggal 20 Maret
2020, pukul 14:30 WIB.
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dan keluarga terutama anak-anak saya terjamin dan merasa
aman”. 44
Di Indonesia konsumen muslim sudah dilindungi dengan adanya
labelisasi halal pada produk. Labelisasi tersebut didapat dari lembaga
pengawasan dan peredaran obat dan makanan majelis ulama (LPPOMMUI). Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan menguji
kehalalan dari suatu produk. Dibuktikan dengan memberikan sertifikat
halal pada produk. Artinya produk tersebut secara proses dan
kandungannya telah lulus uji dan terbebas dari unsur-unsur yang
dilarang oleh ajaran agama Islam. Produk tersebut telah menjadi
kategori produk halal dan tidak mengandung unsur haram dan dapat
dikonsumsi secara aman oleh konsumen muslim.
Dari hasil wawancara tersebut bahwa masyarakat Desa Pudak
memiliki pemahaman tentang label halal, masyarakat berpendapat
bahwa label halal adalah label yang dicantumkan pada kemasan produk
yang sudah dicek kehalalannya. Ini sesuai berdasarkan peraturan
pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label halal dan iklan pangan
menyebutkan label adalah setiap keterangan mengenai pangan yang
berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang
disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau
merupakan bagian kemasan pangan. Label halal adalah label yang
dicantumkan pada kemasan pangan yang mengindikasikan bahwa suatu

44

Wawancara dengan Bapak Abu Bakar masyarakat di Desa Pudak, pada tanggal 20
Maret 2020, pukul 16:22 WIB.
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produk telah menjalani proses pemeriksaan kehalalan dan telah
dinyatakan halal.
Wawancara penulis dengan Bapak Iman Rosadi (36 tahun, Pegawai
negeri sipil) mengatakan bahwa:
“Label halal sendiri adalah label yang dicantumkan pada kemasan
pangan yang menerangkan bahwa produk telah menjalani proses
pemeriksaan kehalalan dan telah dinyatakan halal sehingga tidak
perlu diragukan dan aman dikonsumsi”.45
Wawancara dengan Viko (27 tahun, Satpam) yang mengatakan:
“Label halal adalah jaminan halal yang terdapat di produk yang
tidak mengandung unsur haram dan aman dikonsumsi dan saya
jika membeli makanan melihat ada tidaknya label halal terlebih
dahulu”. 46
Wawancara dengan Ibu Yana (38 tahun, Ibu rumah tangga),
mengatakan bahwa label halal yaitu:
“Label halal adalah label yang dicantumkan di kemasan produk
dengan tulisan halal dalam huruf Arab dan dikeluarkan oleh
MUI”.47
Wawancara penulis dengan Ibu Patimah (31 tahun, Ibu rumah tangga)
mengatakan:
“Label halal adalah label yang terdapat di produk makanan,
minuman yang mengatakan bahwa produk tersebut layak
dikonsumsi dan terjamin kehalalannya”. 48

45

Wawancara dengan Bapak Iman Rosadi masyarakat Desa Pudak, pada tanggal 20
Maret 2020, pukul 17:00 WIB.
46
Wawancara dengan Viko masyarakat Desa Pudak, pada tanggal 21 Maret 2020, pukul
16:30 WIB.
47
Wawancara dengan Ibu Yana masyarakat Desa Pudak, pada tanggal 21 Maret 2020,
pukul 17:20 WIB.
48
Wawancara dengan ibu Patimah masyarakat Desa Pudak, pada tanggal 21 Maret 2020,
pukul 19:35 WIB.
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Wawancara dengan Rts. Nanda Kurnia (22 tahun, staff tata usaha
sekolah dasar) mengatakan bahwa:
“Label halal adalah keterangan yang terdapat pada suatu produk
yang berisi informasi dan jaminan bahwa suatu produk tersebut
halal untuk dikonsumsi, dan menjadi tolak ukur terpenting bagi
konsumen dalam memilih suatu produk”.49
Kemudian wawancara dengan ibu Fatmawati (40 tahun, ibu
rumah tangga) mengatakan bahwa:
“Label halal adalah label yang dikeluarkan oleh MUI dan
merupakan suatu jaminan halal, mengkonsumsi dan memilih
produk yang berlabel halal menurut saya dapat memperoleh
kesehatan, saya yakin dampak dari makanan yang halal adalah
kesehatan, setiap perintah Allah itu dijalankan pasti mengandung
kemaslahatan bagi setiap manusia”. 50
Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa masyarakat bahwa
label halal menjadi salah satu kriteria yang sangat penting yang dapat
digunakan untuk membedakan sehingga juga bertujuan untuk
membantu konsumen terutama konsumen muslim untuk mengevaluasi
produk dan meyakinkan mereka akan kualitas produk tersebut.
Konsumen mempercayai bahwa label halal melindungi konsumen dari
keraguan dalam menggunakan produk, terutama bagi konsumen
muslim. Label halal menjadi sumber informasi dari kualitas produk,
dari adanya label halal konsumen dapat memperoleh informasi bahwa
produk tersebut dijamin kehalalannya oleh pihak penjamin label halal
yaitu MUI kalau di Indonesia.

49
Wawancara dengan Rts. Nanda Kurnia masyarakat Desa Pudak, pada tanggal 22 Maret
2020, pukul 10:00 WIB.
50
Wawancara dengan ibu Fatmawati masyarakat Desa Pudak, pada tanggal 22 Maret
2020, pukul 13:20 WIB.
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2. Ada yang sudah mengetahui tentang label halal namun kesulitan dan
kurang peduli dengan produk berlabel halal.
Wawancara dengan Ibu Rts. Rodiah (47 tahun, pedagang
sayur) mengatakan bahwa:
“Label halal adalah tanda halal yang ada tulisan bahasa
arabnya, tapi saya saat belanja tidak selalu memperhatikan ada atau
tidaknya label halal, dan tidak terlalu mempermasalahkannya, karena
produk yang saya beli banyak selain untuk keperluan toko juga
kebutuhan sendiri”.51
Wawancara dengan Ibu Lisa (28 tahun, ibu rumah tangga)
mengatakan bahwa:
“Saya tahu arti dari label halal, tapi kalau saya belanja untuk
keperluan rumah, beli makanan dan sebagainya saya tidak terlalu
memperhatikan ada atau tidak label halal, saya mengambil produk
yang saya butuhkan langsung saja”. 52
wawancara dengan Ibu Yuli (35 tahun, Buruh pabrik),
mengatakan bahwa:
“Label halal adalah keterangan tentang halalnya suatu produk,
tapi terkadang saya kesulitan memilah produk yang ada label halal
dengan yang tidak berlabel halal, selagi aman dikonsumsi saya tidak
terlalu mempersalahkan”. 53
Kemudian wawancara bersama ibu Yeni (41 tahun, ibu rumah
tangga) mengatakan bahwa:
“Saya tau apa itu label halal, tapi terkadang saya buru-buru dan
keterbatasan waktu sehingga saya membeli suatu produk baik itu

51

Wawancara dengan ibu Rts. Rodiah masyarakat Desa Pudak, pada tanggal 23 Maret
2020, pukul 09:22 WIB.
52
Wawancara dengan ibu Lisa masyarakat Desa Pudak, pada tanggal 23 Maret 2020,
pukul 10:15 WIB.
53
Wawancara dengan ibu Yuli masyarakat Desa Pudak, pada tanggal 23 Maret 2020,
pukul 19:15 WIB.
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makanan atau minuman jadi tidak selalu memperhatikan ada atau
tidaknya label halal yang tercantum pada kemasan”.54
Selanjutnya wawancara dengan ibu Rts. Mardiana (45 tahun,
pemilik warung sembako) mengatakan bahwa:
“Sebenarnya saya sudah mengetahui tentang label halal atau
makanan dan minuman yang memiliki label halal. Setiap hari saya
harus belanja bermacam-macam barang yang dibutuhkan untuk
dijual kembali, sehingga saat belanja saya kesulitan untuk memilih
produk yang berlabel halal, menurut saya semua produk yang dijual
belikan oleh pedagang adalah produk yang halal”. 55
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa
konsumen mengetahui tentang label halal namun kesulitan dan kurang
peduli dengan adanya label halal tersebut. Pemahaman yang semakin baik
tentang agama akan membuat konsumen muslim menjadi semakin selektif
dalam pemilihan produk yang dikonsumsi, pengetahuan mengenai suatu
produk halal atau tidak sangat penting bagi masyarakat umum, terutama
umat Islam, dan sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Halal
atau tidak merupakan suatu keamanan yang sangat mendasar untuk umat
Islam.
B. Proses Keputusan Pembelian oleh Konsumen Terhadap Produk
Berlabel Halal.
Dalam proses pengambilan keputusan setiap orang berbeda beda, ada
yang sederhana dan kompleks. Tergantung pemikiran dan kebiasaan setiap
individu. Proses pengambilan keputusan membeli sebelum membeli suatu
54
Wawancara dengan ibu Yeni masyarakat Desa Pudak, pada tanggal 24 Maret 2020,
pukul 08:45 WIB.
55
Wawancara dengan ibu Rts. Mardiana masyarakat Desa Pudak, pada tanggal 24 Maret
2020, pukul 14:40 WIB.
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produk atau jasa, umumnya konsumen melakukan evaluasi untuk
melakukan pemilihan produk atau jasa.
Berikut merupakan proses keputusan pembelian oleh konsumen
terhadap suatu produk:
1. Pengenalan kebutuhan.
Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenal suatu masalah
atau kebutuhan, pengenalan kebutuhan dapat diartikan sebagai persepsi
atas perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan situasi aktual yang
memadai untuk menggugah dan mengaktifkan proses keputusan.
Banyak cara dilakukan dalam upaya pemilihan produk sesuai
dengankebutuhan. Salah satunya dengan mencari informasi yang terdapat
pada atribut produk. Atribut produk menjadi unsur-unsur yang dipandang
penting oleh konsumen, atribut yang dimaksud adalah sebagai media
informasi konsumen untuk memperoleh kepercayaan terhadap produk
secara lahir dan batin adalah label halal. Produk- produk yang di pasaran
nyatanya masih banyak yang belum mencantumkan label halal dalam
kemasan produknya. Padahal kebutuhan akan jaminan halal pada berbagai
produk sangat penting khususnya Indonesia.
Berikut Wawancara dengan Ibu Murlinda (34 tahun, ibu rumah
tangga) mengatakan bahwa:
“Saya sebelum membeli makanan atau minuman yang sesuai
kebutuhan pasti melihat ada atau tidaknya label halal karena saya
akan merasa aman jika yang saya beli adalah produk berlabel halal,
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karena yang mengonsumsinya bukan hanya saya tapi anak-anak saya
juga”.56
Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Ernawati (29 tahun,
Pegawai negeri sipil) bahwa:
“Saya membeli suatu produk selalu menyempatkan waktu
untuk melihat apakah ada label halal di produk tersebut, jika
tidak ada label halal saya kurang yakin dan tidak akan membeli
makanan atau minuman tersebut”.57
Selanjutnya wawancara dengan Bapak Bustami (37 tahun,
Petani) mengatakan bahwa :
“Saya membeli makanan melihat label halalnya terlebih
dahulu, kalau tidak biasanya di tempat makan ada spanduk
yang bertuliskan halal, maka saya tidak ragu untuk membeli
makanan atau minuman tersebut”.58
Dari wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa halal atau tidak
merupakan suatu keamanan pangan yang sangat mendasar bagi umat
Islam. Konsumen Islam cenderung memilih produk yang telah
dinyatakan halal dibandingkan dengan produk yang belum dinyatakan
halal oleh lembaga berwenang, tetapi masih ada juga produk-produk
yang di pasarkan yang belum memiliki label halal pada kemasan
produknya.
Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku
manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam
masalah konsumsi Islam mengatur bagaimana dapat melakukan
56
Wawancara dengan ibu Murlinda masyarakat Desa Pudak, pada tanggal 25 Maret 2020,
pukul 10:00 WIB.
57
Wawancara dengan ibu Ernawati masyarakat Desa Pudak, pada tanggal 25 Maret 2020,
pukul 16:00 WIB.
58
Wawancara dengan Bapak Bustami masyarakat Desa Pudak, pada tanggal 26 Maret
2020, pukul 16:15 WIB.
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kegiatan

konsumsi

yang

membawa

manusia

berguna

bagi

kemaslahatan hidupnya. Islam sangat mementingkan keseimbangan
kebutuhan fisik dan non fisik yang didasarkan atas nilai-nilai syariah.
Seorang

muslim

untuk

mencapai

tingkat

kepuasan

harus

mempertimbangkan beberapa hal, yaitu barang yang dikonsumsi
adalah halal, baik secara zatnya maupun cara memperolehnya. Oleh
karena itu kepuasan seorang muslim tidak didasarkan banyak
sedikitnya barang yang dikonsumsi, tetapi didasarkan atas berapa
besar nilai ibadah yang didapatkan dari yang dikonsumsinya.59
2. Pencarian informasi.
Pencarian merupakan aktivitas termotivasi dari pengetahuan
yang tersimpan dalam ingatan atau perolehan informasi dari
lingkungan.

Beberapa

pencarian

tergantung

pada

kekuatan

dorongannya, jumlah informasi yang dimiliki, kemudahan dalam
memperoleh informasi tambahan, nilai yang diberikan kepada
informasi tambahan, serta kepuasan yang di peroleh konsumen.
Sumber informasi konsumen terdiri dari empat kelompok yaitu:
a. Sumber pribadi, keluarga.
Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik
pribadi seperti usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan
ekonomi dan gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri
pembeli. Usia berhubungan erat dengan perilaku dan selera
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Rozalinda. Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi). (Jakarta:
Rajawali Pers, 2016), hlm.97
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seseorang, dengan bertambahnya usia seseorang diikuti pula
dengan berubahnya selera terhadap produk begitu juga dengan
faktor pekerjaan dan keadaan ekonomi.
Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh keluarga, karena
keluarga adalah lingkungan mikro, yaitu lingkungan yang paling
dekatdengan konsumen. Ada dua alasan mengapa mempelajari
keluarga adalah penting dari segi perspektif perilaku konsumen.
Pertama, berbagai macam produk dan jasa yang dibeli oleh
beberapa

orang

konsumen

yang

mengatasnamakan sebuah

keluarga. Kedua, produk dan jasa yang digunakan oleh keluarga
seringkali dibeli oleh seorang anggota (individu),

namun

pengambilan keputusan pembelian suatu produk atau jasa tersebut
dipengaruhi oleh anggota keluarga lain atau diputuskanoleh
beberapa anggota keluarga atau diputuskan bersama oleh semua
anggota keluarga.
Wawancara dengan Kartika (22 tahun, Mahasiswi) mengatakan
bahwa:
“Ketika saya membeli suatu produk baik itu makanan
maupun minuman saya selalu mengingat perkataan ibu saya
bahwa saya harus membeli makanan yang halal karena
terjamin dan aman dikonsumsi”. 60
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa
keluarga menjadi salah satu faktor atau sumber keputusan
pembelian suatu produk. Kepribadian tiap orang yang berbeda
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Wawancara dengan Kartika masyarakat Desa Pudak, pada tanggal 28 Maret 2020,
pukul 14:24 WIB.

60

memengaruhi

perilaku

membelinya.

Kepribadian

adalah

karakteristik psikologis unik seseorang yang menghasilkan
tanggapan- tanggapan yang relatif konsisten dan menetap terhadap
lingkungannya. Kepribadian bisa berguna untuk menganalisis
perilaku konsumen atas suatu produk maupun pilihan merek.
Jadi seseorang akan berniat melakukan suatu perbuatan
apabila memandang perbuatan itu positif dan bila ia percaya bahwa
orang lain ingin agar ia melakukannya.
b. Sumber komersial, iklan, tenaga penjual, pedagang, perantara
pengemasan, dan demonstrasi.
Pada umumnya konsumen menerima sebagian besar informasi
tentang sebuah produk dari sumber komersial, dan iklan dari sumber
yang dikendalikan oleh pemasar. Meskipun demikian, sumber yang
paling efektif cenderung pribadi. Sumber komersial biasanya
memberitahu pembeli, tetapi sumber pribadi melegitimasi atau
mengevaluasi produk untuk pembeli.
1) Sumber umum, media massa, organisasi ranting konsumen.
Memberikan pesan-pesan yang dapat memberikan sugesti yang
mengarahkan opini seseorang.
2) Sumber pengalaman, penanganan, pemeriksaan, dan penggunaan.
Melalui pengalaman dan pembelajaran, masyarakat mendapatkan
keyakinan dan sikap.

Selanjutnya,

keyakinan dan sikap

mempengaruhi perilaku pembelian. Keyakinan adalah pemikiran
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deskriptif yang dipegang seseorang tentang sesuatu. Sama
pentingnya dengan sikapyaitu evaluasi dalam waktu lama tentang
yang disukai atau tidak disukai seseorang, perasaan emosional,
dan kecenderungan tindakan terhadap beberapa objek atau ide.
3. Evaluasi alternatif.
Evaluasi alternatif merupakan proses dimana suatu alternatif
pilihan disesuaikan dan dipilih untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
Kompleksitas dari evaluasi akan bervariasi secara dinamis tergantung
pada proses khusus yang diikuti konsumen dalam mengambil
keputusan untuk dikonsumsi. Konsep dasar dalam proses evaluasi
konsumen terdiri dari empat terdiri atas empat macam:
a. Konsumen berusaha memenuhi kebutuhan.
b. Konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk.
c. Konsumen memandang setiap produk sebagai sekumpulan atribut
dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan
manfaat bagi dirinya.
d. Konsumen memiliki sifat yang berbeda-beda dalam memandang
atribut-atribut yang dianggap relevan dan penting. Konsumen
memiliki perhatian yang besar terhadap atribut yang memberikan
manfaat pada dirinya.
4. Keputusan pembelian.
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Pada umumnya keputusan pembelian konsumen adalah membeli
merek yang paling disukai, tetapi dua faktor bisa berada antara niat
pembelian dan keputusan pembelian. Faktor pertama adalah sikap
orang lain, dan faktor kedua adalah faktor situasional yang tidak
diharapkan.

Konsumen

mungkin

membentuk

niat

pembelian

berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan, harga dan manfaat
produk yang diharapkan. Namun, kejadian tak terduga bisa mengubah
niat

pembelian.

Preferensi dan niat

pembelian tidak selalu

menghasilkan pilihan pembelian yang aktual.
Model tahapan proses membeli digunakan apabila produk yang
dibeli oleh konsumen adalah baru atau suatu barang yang memerlukan
pertimbangan tinggi dan lama dalam pembeliannya, misalnya, mobil,
rumah, komputer. Seseorang akan membeli rumah tertentu apabila
sudah ada pertimbangan yang sudah matang dan persiapan yang baik
pula. Tetapi seperti barang keperluan sehari-hari misalnya sabun
mandi, pasta gigi, ini tidak perlu melalui lima tahap ini, bahkan
apabila merek barang sudah menjadi barang kebiasaan. 61
Proses pembelian pada umumnya terjadi ketika konsumen
mendatangi toko untuk berbelanja, kemudian memilih produk serta
mencari informasi yang tertera pada kemasan dan terjadilah proses
pengambilan keputusan oleh konsumen.
5.
61

Perilaku pasca pembelian.

Daryanto dan Ismanto setyabudi. Konsumen dan Pelayanan Prima. (Yogyakarta: Gava
media, 2014) hlm. 84-85
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Dalam membeli suatu produk, konsumen akan mengharapkan
dampak dari pembelian tersebut, apakah konsumen puas atau tidak
terhadap produk yang dibelinya. Yang harus diperhatikan oleh
seorang dalam perilaku pasca pembelian menentukan kepuasan atau
ketidakpuasan pembeli terhadap suatu pembelian terletak pada
hubungan antara ekspektasi konsumen dan kinerja anggapan produk,
jika produk tidak memenuhi ekspektasi, konsumen kecewa, jika
produk memenuhi ekspektasi, konsumen puas, jika produk melebihi
ekspektasi, konsumen sangat puas.
Semakin besar ekspektasi kesenjangan antar ekspektasi dan
kinerja, semakin besar pula ketidakpuasan konsumen. Hal ini
menunjukkan penjual hanya menjanjikan apa yang dapat diberikan
sehingga pembeli dapat terpuaskan.
Rasa kepuasan pada konsumen ini akan mendorong konsumen
untuk mengulang perilaku pembelian dan apabila konsumen merasa
tidak puas maka akan menimbulkan kekecewaan yang pada akhirnya
akan menghentikan perilaku pembelian.
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Gambar 1.4
Proses keputusan pembelian oleh konsumen terhadap produk berlabel halal

Pengenalan Kebutuhan:
(Upaya pemilihan produk sesuai dengan kebutuhan)

Pencarian Informasi:
(Sumber informasi konsumen terdiri dari: sumber pribadi,
keluarga, sumber komersial, iklan, tenaga penjual atau
pedagang, perantara pengemasan dan demonstrasi)
Evaluasi Alternatif:
(Penaksiran atau penilaian terhadap suatu produk yang akan
dipilih)

Keputusan Pembelian:
(Konsumen membeli produk yang diinginkan sesuai dengan
kebutuhan)

Perilaku Pasca Pembelian:
(Konsumen mengharapkan dampak dari pembelian, apakah
konsumen puas atau tidak dengan produk yang dibelinya,
dan apakah konsumen akan melakukan pembelian ulang)
Sumber: Diolah dan dirangkum dari pengamatan oleh peneliti.
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C. Kendala yang Dihadapi Bagi Konsumen dalam Keputusan Pembelian
Produk Berlabel Halal.
Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh penulis,
Berikut merupakan beberapa kendala yang dihadapi oleh konsumen dalam
keputusan pembelian produk berlabel halal:
1. Anggapan bahwa Indonesia sebagai negara mayoritas muslim membuat
masyarakat Indonesia terutama masyarakat di Desa Pudak Kecamatan
Kumpe Ulu terbiasa beranggapan bahwa makanan dan minuman yang
diperjual belikan sudah pasti halal.
Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Darlina (52 tahun, ibu
rumah tangga) dalam wawancara terkait dengan keputusan pembelian
produk berlabel halal:
“Menurut saya makanan dan minuman yang dijual belikan aman
dikonsumsi karena penjualnya kebanyakan seorang muslim, jadi
saya tidak terlalu mempermasalahkan ada atau tidak label
halalnya”.62
Kemudian wawancara dengan Bapak Jangcik (47 tahun, Petani)
mengatakan bahwa:
“Saya jika membeli sesuatu untuk kebutuhan sehari-hari selalu
ditempat langganan saya, karena saya mengenal penjualnya dan
juga penjualnya seorang muslim jadi pasti produknya aman
dikonsumsi”.63
Selanjutnya wawancara dengan Bapak Agus (39 tahun, Ojek)
mengatakan bahwa:
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Wawancara dengan ibu Darlina masyarakat Desa Pudak, pada tanggal 29 Maret 2020,
pukul 11:12 WIB.
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Wawancara dengan Bapak Jangcik masyarakat Desa Pudak, pada tanggal 29 Maret
2020, pukul 13:15 WIB.
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“Saya ketika membeli suatu produk tidak bertanya ke
pedagangnya terlebih dahulu apakah produk yang dijual halal atau
tidak, karena saya yakin apa yang saya beli pasti produk halal
karena penjualnya sama-sama muslim”. 64
Dari

hasil

wawancara

tersebut

maka

penulis

menarik

kesimpulan bahwa salah satu kendala yang dihadapi konsumen dalam
keputusan pembelian produk berlabel halal adalah anggapan bahwa
sebagian besar penjual adalah muslim membuat konsumen percaya dan
beranggapan bahwa apa yang di perjual belikan aman untuk
dikonsumsi, padahal belum tentu semua yang diperjual belikan itu
adalah produk yang memiliki label halal.
2. Konsumen yang kurang memiliki pengetahuan tentang label halal akan
beranggapan bahwa label halal yang tercantum dalam produk yang
dibelinya adalah label yang sah.
Sebagaimana wawancara dengan ibu Kasmini (45 tahun, Petani)
Mengatakan bahwa:
“Menurut saya makanan dan minuman yang memiliki tulisan
bahasa arab berarti halal, aman dan layak dikonsumsi”. 65
Kemudian wawancara dengan ibu Suhana (38 tahun, ibu rumah
tangga) mengatakan bahwa:
“Semua label halal yang bertuliskan menggunakan bahasa arab
yang terdapat pada produk makanan, minuman, kosmetik, dll
adalah label yang menandakan bahwa produk tersebut adalah
prodk yang halal”. 66
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Wawancara dengan Bapak Agus masyarakat Desa Pudak, pada tanggal 29 Maret 2020,
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Wawancara dengan ibu Kasmini masyarakat Desa Pudak, pada tanggal 30 Maret 2020,
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Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen
beranggapan label halal yang tercantum dalam produk yang dibeli
adalah label halal yang sah. Padahal penentuan label halal suatu produk
tidak bisa hanya asal tempel harus berdasarkan ketentuan-ketentuan
syariat Islam yang melibatkan pakar dari berbagai disiplin ilmu baik
agama maupun ilmu-ilmu lain yang mendukung.
Label halal adalah pemberian tanda halal atau bukti tertulis
sebagai jaminan produk yang halal dengan tulisan Halal dalam huruf
Arab, huruf lain dan motor kode dari Menteri yang dikeluarkan atas
dasar pemeriksaan halal dari lembaga pemeriksaan halal yang dibentuk
oleh MUI, fatwa halal dari MUI, sertifikat halal dari MUI sebagai
jaminan yang sah bahwa produk yang dimaksud adalah halal
dikonsumsi serta digunakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan
syariah. Akan tetapi, fakta di lapangan dan hasil observasi yang berhasil
penulis dapatkan adalah masih adanya produk makanan dalam kemasan
tanpa identitas halal haramnya, masih ditemukannya label halal yang
tanpa mencantumkan lembaga resmi beredar di pasaran, label halal
tersebut bisa dikatakan tidak sah atau palsu karena tidak terdapat
lembaga yang menjamin akan kehalalan produk tersebut.
3. Pencantuman label halal yang berukuran kecil membuat konsumen sulit
membedakan ada atau tidaknya suatu produk yang memiliki label halal
serta penempatan produk-produk yang berlabel halal dengan produk
yang tidak berlabel halal yang sama dan tidak dipisahkan.
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Berikut wawancara dengan Bapak Siswanto (55 tahun, petani)
mengatakan bahwa:
“Saat saya membeli makanan atau minuman saya kesulitan untuk
memilih mana produk yang ada label halalnya dan mana yang
tidak memiliki label halal, karena saya sudah berumur tua dan
mata saya juga tidak terlalu jelas melihat sesuatu jadi membuat
saya sulit memilih produk yang berlabel halal atau tidak”. 67
Wawancara dengan Bapak Sugiarto (50 tahun, Nelayan)
mengatakan bahwa:
“Label halal yang tulisannya kecil membuat saya sulit
membedakan mana makanan atau minuman yang memiliki label
halal mana yang tidak memiliki label halal”. 68
Kemudian wawancara dengan ibu Lasmini (48 tahun, petani)
mengatakan bahwa:
“Terkadang saat saya membeli makanan dan minuman baik itu
di warung atau di minimarket untuk keperluan sehari-hari, saya
tidak terlalu melihat label halal, karena seringkali label halal
yang tercantum berukuran kecil, sehingga sulit terlihat”. 69
Selanjutnya wawancara dengan Bapak Fahrul (43 tahun,
Ojek) mengatakan bahwa:
“Saya sulit melihat mana produk yang berlabel halal karena
label yang tercantum sangat kecil, mata saya minus terkadang
saya memakai kacamata baik untuk bekerja maupun
dikeseharian”.70
Kemudian wawancara dengan Ibu Nurul (31 tahun, Ibu rumah
tangga) mengatakan bahwa:
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“Saya jika membeli makanan atau minuman melihat label
halalnya terlebih dahulu, tapi terkadang saat saya membeli
makanan dan minuman di minimarket masih banyak produkproduk makanan atau minuman yang tidak berlabel halal
diletakkan berdekatan dengan produk-produk yang berlabel
halal sehingga saya terkadang sulit membendakannya”. 71
Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
pencantuman label halal yang berukuran kecil membuat masyarakat
sulit untuk memilih dan membedakan antara produk yang memiliki
label halal dengan yang tidak memiliki label halal. Padahal seharusnya
label halal harus sesuai dengan peraturan yang ada sebagaimana
dalam UU Nomor 33 tahun 2014 mengenai jaminan label halal,
pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat

halal wajib

mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari
produk, dan tempat tertentu pada produk. Kemudian pencantuman
label halal dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak
mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.
Kemudian masih banyak produk yang tidak memiliki label halal
yang ditempatkan berdekatan dengan produk-produk yang berlabel
halal. Sehingga membuat masyarakat sulit memilih produk yang
memiliki label halal dengan yang tidak memiliki label halal, serta
keterbatasan waktu saat berbelanja membuat masyarakat buru-buru
untuk memilih apa yang akan dibeli demi memenuhi kebutuhannya
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Wawancara dengan ibu Nurul masyarakat Desa Pudak, pada tanggal 26 Maret 2020,
pukul 09:25 WIB.
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sehingga masyarakat langsung mengambil produk tanpa melihat ada
atau tidaknya label halal yang tercantum pada kemasan.
Masih kurangnya pengawasan pemerintah mengenai peredaran
berbagai macam produk menjadi suatu alasan mengapa masih terdapat
produk tanpa identitas halal di pasaran, sehingga konsumen harus
pintar dan berhati-hati sebelum menentukan pilihan dengan terlebih
dahulu mencari informasi kehalalan produk tersebut sebelum
memutuskan untuk membeli produk.
Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka setiap
konsumen perlu berhati-hati sebelum membeli suatu produk pangan
yang akan dikonsumsinya. Salah satu upaya yang pertama kali dapat
dilakukan oleh konsumen adalah dengan melihat kemasan dan
labelnya. Label pada kemasan produk pangan bukanlah sekedar
hiasan. Dari label inilah, konsumen mengetahui banyak hal tentang
produk yang akan dikonsumsinya. Pemahaman tentang cara membaca
label akan bermanfaat bagi konsumen sehingga tidak terjebak pada
hal-hal yang menyesatkan. Pada umumnya, konsumen tidak selalu
dapat memanfaatkan informasi yang ada pada label. Salah satu
permasalahannya adalah kurang memahami maksud yang ada dalam
label tersebut.
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D. Solusi bagi Konsumen dalam Keputusan Pembelian Produk Berlabel
Halal.
1. Masyarakat haruslah tau bahwa meskipun di Indonesia khususnya di Desa
Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi mayoritas
beragama Islam tapi bukan berarti semua produk-produk yang dijual
disekitar memiliki label halal .
Hal ini sejalan dengan ungkapan dari Ustadz Abu Bakar selaku
tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Pudak Kecamatan Kumpeh
ulu Kabupaten Muaro Jambi dalam kajian bersama masyarakat Desa
Pudak. Bahwa, mengkonsumsi makanan halal dan menggunakan produkproduk halal sebenarnya bukan saja merupakan kebutuhan setiap muslim,
namun juga manusia umumnya. Sebab memang, seperti penelitian yang
dilakukan oleh para ahli kesehatan, mereka sendiri yang mengakui bahwa
tubuh akan lebih sehat, kuat dan tidak mudah sakit jika mengkonsumsi
makanan yang halal. Dari sinilah sebagai muslim yang cinta kepada Allah
SWT, dan pada diri sendiri serta keluarga, juga masyarakat, mulailah
peduli terhadap konsumsi makanan dan produk-produk yang halal. 72
Label halal memberikan keuntungan bagi semua konsumen, tidak
hanya konsumen muslim saja karena halal tidak saja berati kandungannya
halal namun juga diproses dengan cara yang beretika, sehat dan baik.
Sekarang ini label halal mencakup konsumen muslim dan non muslim
yang ingin menjaga kesehatannya dengan menjaga makanannya.
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Observasi oleh peneliti di Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro
Jambi, pada tanggal 12 Maret 2021.
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Konsumen harus menjauhi makanan maupun minuman haram,
sehingga kewaspadaan konsumen harus dilakukan dalam melakukan
pemilihan makanan yang akan dikonsumsi karena hal ini berhubungan
dengan pertanggung jawaban kepada Allah SWT.
2. Konsumen haruslah mengetahui dan memastikan label halal yang
tercantum pada produk merupakan label halal yang sah.
Konsumen sebenarnya dipermudah dengan adanya label halal
sehingga tidak perlu merasa khawatir terhadap produk yang akan
dikonsumsinya, konsumen hanya harus lebih teliti dan memperhatikan
kemasan pada setiap produk makanan dalam kemasan yang akan dibeli
karena masih banyak produsen yang mencantumkan label halal yang tidak
sah dan bukan merupakan label halal yang dikeluarkan oleh MUI.
Dinas kesehatan, dewan MUI dan pemerintah diharapkan untuk
lebih intens untuk melakukan sosialisasi pada seluruh perusahan di
Indonesia agar melakukan pencantuman label halal pada produk-produk
yang diciptakan terutama produk pangan dimana masyarakat Indonesia
khususnya masyarakat di Desa Pudak Kecamatan Kumpeh ulu Kabupaten
Muaro Jambi mayoritas beragama muslim, maka sewajarnya produsen
makanan, minuman, dan produk lainnya melampirkan keterangan yang
menyatakan bahwa produk yang diproduksinya adalah halal atau berlabel
halal. karena seorang muslim dalam mengonsumi makanan tidak hanya
mengedepankan

cita

rasa

dan

kandungan

gizi,

namun

juga

mempertimbangkan kehalalan dari mengonsumsi makanan tersebut,
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karena apabila makanan tersebut halal maka makanan tersebut baik untuk
dikonsumsi.
Hal tersebut seharusnya sesuai dengan peraturan pemerintah
Nomor 69 pasal 10 yang berbunyi “setiap orang yang memproduksi atau
memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk
diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat
Islam, tanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib
mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”. 73
Kemudian hal ini sejalan dengan hasil wawancara kepada kepala
Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi yaitu
Bapak A. Minto yang mengatakan bahwa pada penghujung tahun 2020
yang lalu diadakan kegiatan yang melibatkan unsur terkait seperti
Organisasi Perangkat Daerah, MUI Muaro Jambi, bersama dengan para
UMKM yang ada di Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten
Muaro Jambi, diberi ruang kepada usaha kecil untuk bisa berkembang dan
terus menerus mendorong usaha kecil untuk mendapatkan legalitas
formal, setelah itu disusul dengan memfasilitasi usaha kecil dengan
pendaftaran merek atau sertifikat halal. Para produsen atau pemilik
(UMKM) yang ada di Desa Pudak sudah diberi wawasan dan himbauan
agar mendaftarkan produk-produk yang diproduksi sendiri baik itu
makanan maupun minuman agar mendapatkan sertifikat halal dan bisa
mencantumkan label halal pada kemasannya. Hal tersebut dapat
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1999, tentang Label dan
Iklan Pangan, Pasal 10.
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membantu masyarakat sekitar lebih percaya dan merasa terbantu dengan
adanya label halal, dan masyarakat akan merasa aman jika membeli
produk yang memiliki label halal, selain itu produsen juga mendapatkan
keuntungan jika produk yang mereka pasarkan tercantum label halal,
misalnya produk yang dihasilkan akan terkenal aman dan akan
meningkatkan citra merek itu sendiri di pandangan masyarakat sehingga
akan meningkatkan pembelian, serta memperkuat keberadaan usaha kecil
di Desa Pudak.74
3. Hendaknya pemilik toko atau warung menyediakan tempat khusus dan
memisahkan produk-produk yang memiliki label halal dengan produkproduk yang tidak memiliki label halal.
Dengan memisahkan produk-produk yang berlabel halal dengan
produk-produk yang tidak memiliki label halal konsumen akan terbantu
serta tidak salah dalam membeli serta mengkonsumsi, hal ini dapat juga
membuat citra toko atau warung tersebut menjadi baik karena konsumen
dipermudah dengan adanya tempat khusus produk-produk yang memiliki
label halal.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Desa
Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, ada satu toko
yang banyak dikunjungi masyarakat di Desa Pudak karena pemilik toko
memisahkan antara produk yang memiliki label halal dengan produk yang
tidak memiliki label halal di tempat yang berbeda, dimana produk yang
74

Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Pudak, Bapak A. Minto, pada tanggal 16 Maret
2021, pukul 15.00 WIB.

75

memiliki label halal diletakkan di rak lemari atau etalase sedangkan
produk yang tidak memiliki label halal diletakkan di meja atau kotak
kayu, sehingga memudahkan masyarakat untuk membeli produk yang
memiliki label halal. Seharusnya toko tersebut bisa menjadi contoh bagi
toko-toko atau warung lain yang tersebar di Desa Pudak Kecamatan
Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, sehingga akan lebih banyak lagi
toko atau warung yang memisahkan produk-produk yang berlabel halal
dengan yang tidak, dan membuat masyarakat merasa lebih terbantu.75
Memperhatikan makanan berarti mewaspadai makanan yang
berkemungkinan mengandung unsur-unsur haram, mewaspadai adalah
salah satu bentuk dari implementasi nyata terhadap hukum Islam, yang
dimaksud mewaspadai adalah selektif dan memperhatikan apa-apa yang
menjadikan alasan sehingga suatu makanan atau minuman dapat
dikatakan benar-benar halal.
Perintah untuk umat muslim hanya mengkonsumsi makanan yang
halal adalah salah satunya tercantum dalam firman Allah:

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah
telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu
beriman kepada-Nya. (QS.Al-Mai’dah: 88).76

75
Observasi oleh peneliti di Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro
Jambi, pada bulan Maret 2021.
76
QS.Al-Mai’dah (5): 88
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Ayat tersebut bukan saja menyatakan bahwa mengkonsumsi yang
halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, tetapi
menunjukkan juga hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan
dari rasa keimanan kepada Allah SWT. Label halal sebagai penjamin
status kehalalan produk adalah solusi bagi konsumen muslim yang selektif
dan teliti terhadap makanan yang akan dikonsumsi.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kesadaran Konsumen dalam
Keputusan Pembelian Produk Berlabel Halal (Studi pada Masyarakat Desa
Pudak Kecamatan Kumpeh ulu Kabupaten Muaro Jambi) maka penulis
menyimpulkan bahwa :
1. Kesadaran halal ini ditandai dengan adanya pengetahuan dari seorang
muslim mengenai apa halal itu sendiri. Masyarakat Desa Pudak
memiliki pemahaman tentang label halal, tetapi ada juga masyarakat
yang kurang memahami tentang label halal, aat masyarakat mulai sadar
bahwa mengkonsumsi makanan halal itu penting bagi dirinya maka hal
ini akan berdampak positif terhadap minat membeli produk halal. Hal
ini juga yang mempengaruhi keputusan membeli Muslim terhadap
produk berlabel halal.
2. Dalam proses pengambilan keputusan setiap orang berbeda beda, ada
yang sederhana dan kompleks. Tergantung pemikiran dan kebiasaan
setiap individu. Proses keputusan pembelian oleh konsumen terhadap
suatu produk diantaranya pengenalan kebutuhan, pencarian informasi,
evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku pasca pembelian, dan
tahapan keputusan membeli.
3. Kendala yang dihadapi oleh konsumen dalam keputusan pembelian
produk berlabel halal adalah anggapan bahwa Indonesia sebagai negara
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mayoritas muslim membuat masyarakat Indonesia terutama masyarakat
di Desa Pudak Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi
terbiasa beranggapan bahwa makanan dan minuman yang diperjual
belikan sudah pasti halal,

Konsumen yang kurang memiliki

pengetahuan tentang label halal akan beranggapan bahwa label halal
yang tercantum dalam produk yang dibelinya adalah label yang sah,
Pencantuman label halal yang berukuran kecil membuat konsumen sulit
membedakan ada atau tidaknya suatu produk yang memiliki label halal.
Serta masih lemahnya pengawasan pemerintah mengenai peredaran
berbagai macam produk menjadi suatu alasan mengapa masih terdapat
produk tanpa identitas halal di pasaran.
4. Solusi bagi konsumen dalam keputusan pembelian produk berlabel halal
adalah konsumen haruslah mengerti fungsi dari label halal dan
memastikan label halal tercantum pada setiap produk makanan yang
akan dibeli dan dikonsumsi. Dinas kesehatan, dewan MUI dan
pemerintah diharapkan untuk lebih intens untuk melakukan sosialisasi
pada seluruh perusahan di Indonesia agar melakukan pencantuman label
halal pada produk-produk yang diciptakan terutama produk pangan.
Maka sewajarnya produsen makanan, minuman, dan produk lainnya
melampirkan keterangan yang menyatakan bahwa produk yang
diproduksinya adalah halal atau berlabel halal. Konsumen harus
menjauhi makanan maupun minuman haram, sehingga kewaspadaan
konsumen harus dilakukan dalam melakukan pemilihan makanan yang
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akan dikonsumsi karena hal ini berhubungan dengan pertanggung
jawaban kepada Allah SWT.
B. Saran
Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah disajikan maka
selanjutnya peneliti akan menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat
member manfaat kepada pihak-pihak terkait atas hasil penelitian ini.
Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:
1. Bagi masyarakat Desa Pudak Kecamatan Kumpeh ulu Kabupaten
Muaro Jambi dan konsumen lainnya agar selalu memperhatikan label
halal pada setiap kemasan produk makanan atau produk lainnya, karena
produk yang berlabel halal telah dijamin kehalalannya dan aman untuk
dikonsumsi, dan juga mengonsumsi makanan yang jelas kehalalannya
merupakan suatu ajaran dalam Islam.
2. Dinas kesehatan, dewan MUI dan pemerintah diharapkan untuk lebih
intens untuk melakukan sosialisasi pada seluruh perusahan di Indonesia
agar melakukan pencantuman label halal pada produk-produk yang
diciptakan terutama produk pangan dimana masyarakat Indonesia
beragama Islam, maka sewajarnya produsen makanan, minuman, dan
produk lainnya melampirkan keterangan yang menyatakan bahwa
produk yang diproduksinya adalah halal atau berlabel halal.
3. Diharapkan untuk para peneliti berikutnya untuk lebih mengembangkan
fokus penelitian yang digunakan, serta menggunakan data yang lebih
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akurat dengan jumlah yang lebih banyak. Penggunaan data lebih akurat
memungkinkan hasil yang lebih baik.

DAFTAR INFORMAN
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nama
A.Minto
Nursalim
Ani
Jamilah
Abu Bakar
Iman Rosadi
Viko
Yana
Patimah
Rts. Nanda Kurnia
Fatmawati
Rts. Rodiah
Yuli
Yeni
Rts. Mardiana
Murlinda
Ernawati
Nurul
Bustami
Kartika
Darlina
Jangcik
Agus
Kasmini
Suhana
Siswanto
Sugiarto
Lasmini
Fahrul
Lisa

Keterangan
Kepala Desa Pudak
Masyarakat Desa Pudak
Masyarakat Desa Pudak
Masyarakat Desa Pudak
Masyarakat Desa Pudak
Masyarakat Desa Pudak
Masyarakat Desa Pudak
Masyarakat Desa Pudak
Masyarakat Desa Pudak
Masyarakat Desa Pudak
Masyarakat Desa Pudak
Masyarakat Desa Pudak
Masyarakat Desa Pudak
Masyarakat Desa Pudak
Masyarakat Desa Pudak
Masyarakat Desa Pudak
Masyarakat Desa Pudak
Masyarakat Desa Pudak
Masyarakat Desa Pudak
Masyarakat Desa Pudak
Masyarakat Desa Pudak
Masyarakat Desa Pudak
Masyarakat Desa Pudak
Masyarakat Desa Pudak
Masyarakat Desa Pudak
Masyarakat Desa Pudak
Masyarakat Desa Pudak
Masyarakat Desa Pudak
Masyarakat Desa Pudak
Masyarakat Desa Pudak

DAFTAR PERTANYAAN
1. Bagaimana letak Desa Pudak dan apa saja batas-batas wilayah Desa
Pudak Kecamatan Kumpeh ulu Kabupaten Muaro Jambi?
2. Berapa luas wilayah Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten
Muaro Jambi?
3. Bagaimana gambaran umum demografi Desa Pudak Kecamatan
Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi?
4. Berapa jumlah penduduk Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu
Kabupaten Muaro Jambi?
5. Berapa jumlah penduduk yang beragama Islam di Desa Pudak
Kecamatan Kumpeh ulu Kabupaten Muaro Jambi?
6. Apa saja mata pencaharian penduduk Desa Pudak Kecamatan Kumpeh
Ulu Kabupaten Muaro Jambi?
7. Bagaimana struktur organisasi pemerintahan Desa Pudak Kecamatan
Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi?
8. Apakah anda mengetahui apa yang dimaksud dengan label halal?
9. Apakah anda cenderung memilih produk yang memiliki label halal?
10. Apa alasan anda memilih produk yang berlabel halal?
11. Apa kendala atau kesulitan yang anda hadapi saat memilih dan
membeli produk berlabel halal?

Daftar produk yang memiliki label halal di toko dan warung yang ada di Desa
Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.
No

Nama Produk

Nama Perusahaan

Keterangan

1

Minyak goreng Vipco

PT. Kurnia Tunggal Nugraha

Berlabel Halal

2

Minyak goreng Bimoli

PT. Salim Ivomas Pratama Tbk

Berlabel Halal

3

Minyak goreng cap kuwali

PT. Sinarmas Agro Tbk

Berlabel Halal

4

Minyak goreng Sovia

PT. Sinarmas Agro Tbk

Berlabel Halal

5

Minyak goreng Grandco

PT. Kurnia Tunggal Nugraha

Berlabel Halal

6

Bantan ikan sarden

PT. Sarana Tani Pratama

Berlabel Halal

7

ABC ikan sarden

PT. Heinz ABC Indonesia

Berlabel Halal

8

Royco bumbu kaldu ayam

PT. Unilever Indonesia

Berlabel Halal

9

Royco bumbu kaldu sapi

PT. Unilever Indonesia

Berlabel Halal

10

Ajinomoto penyedap rasa

PT. Ajinomoto Indonesia

Berlabel Halal

11

Sasa penyedap rasa

PT. Sasa Inti Indonesia

Berlabel Halal

12

Saori saus tiram

PT. Ajinomoto Indonesia

Berlabel Halal

13

Saori saus tariyaki

PT. Ajinomoto Indonesia

Berlabel Halal

14

Sajiku tepung bumbu

PT. Ajinomoto Indonesia

Berlabel Halal

15

Sajiku nasi goreng

PT. Ajinomoto Indonesia

Berlabel Halal

16

Masako kaldu spesial

PT. Ajinomoto Indonesia

Berlabel Halal

17

Mayumi saus creamy

PT. Ajinomoto Indonesia

Berlabel Halal

18

Miwon penyedap rasa

PT. Miwon Indonesia

Berlabel Halal

19

Mie Indomie

PT. Indofood CBP Indonesia

Berlabel Halal

20

Mie Sarimi

PT. Indofood CBP Indonesia

Berlabel Halal

21

Mie Sedap

PT. Wings food Indonesia

Berlabel Halal

22

Mie gelas

PT. Mayora Indonesia

Berlabel Halal

23

Sabun Lux

PT. Unilever Indonesia

Berlabel Halal

24

Sabun Dettol

PT. Reckitt Benckiser Indonesia

Berlabel Halal

25

Sabun Giv

PT. Wings Surya

Berlabel Halal

26

Sabun Dove

PT. Unilever Indonesia

Berlabel Halal

27

Sabun Lifebuoy

PT. Unilever Indonesia

Berlabel Halal

28

Sabun Citra

PT. Unilever Indonesia

Berlabel Halal

29

Sabun Claudia

PT. Tempo Scangroup

Berlabel Halal

30

Shampo Clear

PT. Unilever Indonesia

Berlabel Halal

31

Shampo Sunsilk

PT. Unilever Indonesia

Berlabel Halal

32

Shampo Dove

PT. Unilever Indonesia

Berlabel Halal

33

Shampo Pantene

PT. Unilever Indonesia

Berlabel Halal

34

Shampo Emeron

PT. Lion Wings Indonesia

Berlabel Halal

35

Shampo Rejoice

PT. Unilever Indonesia

Berlabel Halal

36

Shampo Head and Shoulder

PT. Unilever Indonesia

Berlabel Halal

37

Shampo Zinc

PT. Lion Wings Zinc

Berlabel Halal

38

Pepsodent pasta gigi

PT. Unilever Indonesia

Berlabel Halal

39

Sensodyne pasta gigi

PT. GSK Consumer Healthcare

Berlabel Halal

40

Closeup pasta gigi

PT. Unilever Indonesia

Berlabel Halal

41

Ciptadent pasta gigi

PT. Lion Wings Indonesia

Berlabel Halal

42

Rinso Detergen

PT. Unilever Indonesia

Berlabel Halal

43

Economi Detergen

PT. Wings Surya

Berlabel Halal

44

Downy pewangi pakaian

PT. Unilever Indonesia

Berlabel Halal

45

Sunlight sabun cuci piring

PT. Unilever Indonesia

Berlabel Halal

46

Boom Detergen

PT. Wings Surya

Berlabel Halal

47

Detergen BW

PT. Raja Walet Indonesia

Berlabel Halal

48

Detergen Daia

PT. Wings Surya

Berlabel Halal

49

Sasa Santan Kara

PT. Sasa Inti

Berlabel Halal

50

Palmia Margarin

PT. Salim Ivomas Pratama Tbk

Berlabel Halal

51

Tolak Angin Sidomuncul

PT. Sidomuncul Tbk

Berlabel Halal

52

Energen

PT. Mayora Tbk

Berlabel Halal

53

Minyak kayu putih

PT. Eagle Indofarma/Caplang

Berlabel Halal

54

Teh Poci

PT. Gunung Slamat

Berlabel Halal

55

Teh Cap Singa

PT. Singa Mas Indonesia

Berlabel Halal

56

Teh Hijau Cap Botol

PT. Sinar Sosro

Berlabel Halal

57

Teh Sariwangi

PT. Unilever Indonesia

Berlabel Halal

58

Buavita Minuman Sari Buah PT. Unilever Indonesia

Berlabel Halal

59

Penyegar Cap Badak

PT. Sindo Budi Sentosa

Berlabel Halal

60

Kopi AAA

PT. Nefo

Berlabel Halal

61

Kopi Kapal Api

PT. Santos Jaya Abadi

Berlabel Halal

62

Kopi Luwak

PT. Java Prima Abadi

Berlabel Halal

63

Kopi Torabika

PT. Mayora Indah Tbk

Berlabel Halal

64

Kopi ABC

PT. Santos Jaya Abadi

Berlabel Halal

65

Kopi Capuccino

PT. Sari Indofood Indonesia

Berlabel Halal

66

Tepung segitiga biru

PT. Indofood CBP Tbk

Berlabel Halal

67

Susu Cap Enak

PT. Indofood CBP Tbk

Berlabel Halal

68

Susu Indomilk

PT. Indofood CBP Tbk

Berlabel Halal

69

Popmie Instan

PT. Indofood CBP Tbk

Berlabel Halal

70

Supermie Instan

PT. Indofood CBP Tbk

Berlabel Halal

71

Qtela Makanan Ringan

PT. Indofood CBP Tbk

Berlabel Halal

72

Lays Makanan Ringan

PT. Indofood CBP Tbk

Berlabel Halal

73

Chitato Makanan Ringan

PT. Indofood CBP Tbk

Berlabel Halal

74

Gula Pasir Rose Brand

PT. Adi Karya Gemilang

Berlabel Halal

75

Marshmellow

PT. Ranjani Jaya Lestari

Berlabel Halal

76

Sensacools

PT. Hokkan Indonesia

Berlabel Halal

77

Walls ice cream

PT. Unilever Indonesia

Berlabel Halal

78

Madurasa

PT. Tiga Pilar Sejahtera

Berlabel Halal

79

TBS pelembut kue

PT. Tan Putratama

Berlabel Halal

80

Promag

PT. Kalbe Farma

Berlabel Halal

81

Bodrex

PT. Tempo Scan Pacific Tbk

Berlabel Halal

82

Garam Meja GYURI

PT. Unichemcandi Indonesia

Berlabel Halal

83

Viva cosmetics

PT. Vitapharm

Berlabel Halal

84

Fair and Lovely

PT. Unilever Indonesia

Berlabel Halal

85

Marina handbody

PT. Filma Utama Soap

Berlabel Halal

86

Marina body scrub

PT. Filma Utama soap

Berlabel Halal

87

Nivea deodorant

PT. Beiersdoft Indonesia

Berlabel Halal

89

Pixy cosmetics

PT. Mandom Indonesia Tbk

Berlabel Halal

90

Wardah cosmetics

PT. Paragon Technology &

Berlabel Halal

Inovation Industri
91

Pop ice

PT. Forisa Nusapersada

Berlabel Halal

92

Teh kotak

PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk

Berlabel Halal

93

Tepung Tapioka Rose

PT. Adi Karya Gemilang

Berlabel Halal

Brand
94

Tepung Beras Rose Brand

PT. Adi Karya Gemilang

Berlabel Halal

95

Bogasari Tepung Cakra

PT. Indofood CBP Tbk

Berlabel Halal

Kembar
96

Sari Roti

PT. Nippon Indosari Corpindo

Berlabel Halal

97

Eskulin Cologne Gel

PT. Kino Indonesia Tbk

Berlabel Halal

98

Desaku Lada Bubuk

PT. Motasa Indonesia

Berlabel Halal

99

Desaku kunyit bubuk

PT. Motasa Indonesia

Berlabel Halal

100 Bumbu racik nasi goreng

PT. Indofood CBP Tbk

Berlabel Halal

101 Bumbu racik rendang

PT. Indofood CBP Tbk

Berlabel Halal

102 Saos sambal pedas manis

PT. Indofood CBP Tbk

Berlabel Halal

103 Saos sambal ekstra pedas

PT. Indofood CBP Tbk

Berlabel Halal

104 Saos sambal ABC

PT. Heinz ABC Indonesia

Berlabel Halal

105 Oreo

PT. Unggul Indo Modern

Berlabel Halal

Sejahtera
106 Chocodrink

PT. Kurnia Alam Segar

Berlabel Halal

107 Teajus

PT. Kurnia Alam Segar

Berlabel Halal

108 Top Kopi Toraja

PT. Harum Alam Segar

Berlabel Halal

109 Hatari

PT. Asia Sakti Wahid Foods

Berlabel Halal

110 Saltcheese

PT. Khong Guan Biscuit

Berlabel Halal

111 Sasha Pasta Gigi

PT. Kini Indonesia Tbk

Berlabel Halal

112 Sabun Nuvo

PT. Sayap Mas Utama

Berlabel Halal

113 So Klin

PT. Wings Surya

Berlabel Halal

114 Mama Lemon

PT. Lion Wings

Berlabel Halal

115 Jaz 1 Detergen

PT. Kao Indonesia

Berlabel Halal

116 Bihun Jagung SPS Food

PT. Sukses Pangan Bersama

Berlabel Halal

117 Garam 555

PT. Sukses Citra Pangan

Berlabel Halal

118 Minyak Goreng Fortune

PT. Sinar Alam Permai

Berlabel Halal

119 Mie Telor Ulung

PT. Unggul Miesindo Indonesia

Berlabel Halal

120 Pocari Sweat

PT. Otsuka Indonesia

Berlabel Halal

121 Leo Kripik Kentang

PT. Garudafood Group

Berlabel Halal

122 Biskuit Gery

PT. Garudafood Group

Berlabel Halal

123 Chocolatos

PT. Garudafood Group

Berlabel Halal

124 Pilus Garuda

PT. Garudafood Group

Berlabel Halal

Sumber: Survei Toko dan Warung di Desa Pudak Kecamatan Kumpeh ulu

Daftar produk yang tidak memiliki label halal di toko dan warung yang ada di
Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

No

Nama Produk

Nama Perusahaan

Keterangan

PT. Inti Garam Cemerlang

Tidak Ada Label Halal

1

Garam Halus 3 Bola

2

Tepung terigu tanpa merek

-

Tidak Ada Label Halal

3

Minyak goreng tanpa merek

-

Tidak Ada Label Halal

4

Tepung Sagu tanpa merek

-

Tidak Ada Label Halal

5

Tepung Tapioka Cap Boss

UD. Boss Tani

Tidak Ada Label Halal

PT. Sumber Rasa

Tidak Ada Label Halal

Tani
6

Tepung Hunkwe Cap Buah
Apel

7

Kecap Manis Dua Ayam

PD. Sumber Mas

Tidak Ada Label Halal

8

Kecap Manis Cap Inti

PT. Bahtera Jaya

Tidak Ada Label Halal

Nikmat
9

Saos tomat Inti nikmat

PT. Bahtera Jaya

Tidak Ada Label Halal

10

Saos sambal Inti Nikmat

PT. Bahtera Jaya

Tidak Ada Label Halal

11

Cherryman

Gray & Company USA

Tidak Ada Label Halal

12

Sabun Metal Fortis

PT. Sunrica Mutiara

Tidak Ada Label Halal

13

Sabun Saniter

PT. Orson Indonesia

Tidak Ada Label Halal

14

Dr ya'gurt

PT. Sari Kebun Alam

Tidak Ada Label Halal

15

Cuka Makan Cap Naga

AR- Jambi

Tidak Ada Label Halal

Sumber: Survei Toko dan Warung di Desa Pudak
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