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BAB I 

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN 

1.1   Latar Belakang Masalah 

         Semakin maraknya persaingan bisnis global, pasar menjadi semakin ramai 

dengan barang-barang produksi yang dihasilkan. Bangsa Indonesia dengan 

masyarakatnya yang mayoritas memeluk agama Islam, pola konsumsinya juga 

secara mutlak tidak boleh terlepas dari aturan Islam. Yakni barang yang 

dikonsumsi harus bebas dari hal-hal yang tergolong haram. Konsumen 

memberikan persepsi terhadap suatu barang yang tidak sama, ada sebagian 

konsumen yang memberikan persepsi positif, dan sebagian lagi memberikan 

persepsi negatif. Bagi sebuah perusahaan yang bertanggung jawab atas suatu 

permasalahan merebut pangsa pasar konsumen ini, tentu memberikan akibat 

kepada perusahaan tersebut untuk lebih baik dan bisa memenuhi ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi bagi suatu perusahaan yang hanya 

semata-mata berorientasi kepada pasar dan melupakan ketentuan yang ada di 

tengah-tengah masyarakat maka terkadang produksi yang dilakukan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. Tidak banyak konsumen yang mengetahui tentang halal 

dan tidaknya produk-produk yang diperjual belikan dipasaran. Umat Islam 

menghendaki agar produk yang dipasarkan untuk dikonsumsi secara masal 

dijamin kehalalan dan kesuciannya, sehingga dari kepercayaan yang dianut 

memberikan akibat kepada seluruh tatanan  dan berlangsungnya kehidupan 

masyarakat yang beragama Islam itu sendiri, termasuk dalam mengkonsumsi 

makanan dan minuman maupun bidang-bidang yang berhubungan  dengan  dua  
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hal  tersebut  di  atas.  

         Dalam setiap produksi makanan maupun minuman yang disertai dengan 

adanya kemasan-kemasan lainnya yang menunjang sektor produk tersebut 

memberikan jaminan dan keamanan dari apa yang akan dikonsumsi, Dalam hal ini 

yaitu pada produk Pop Mie, dengan banyak kegunaan dalam mengkonsumsinya. 

Pop Mie banyak ditemui diberbagai penjuru dunia, salah satunya di Indonesia 

yang sudah banyak beredar di pasar, supermarket, toko, dan warung – warung 

kecil yang menyediakan produk Pop Mie dalam kemasan. Kebiasaan 

mengkonsumsi Pop Mie sebagai bahan makanan pengganti nasi bagi sebagian 

masyarakat merupakan hal yang sudah wajar untuk dikonsumsi, namun ada 

beberapa persepsi masyarakat mengenai Pop Mie adalah tidak baik untuk 

dikonsumsi terlalu banyak. Ada pula yang bertanya tentang apa saja kandungan 

yang terdapat dalam produk Pop Mie tersebut. Namun persepsi itu hanyalah 

sebuah ungkapan belaka dengan hanya melihat tampilan kemasan yang 

menjadikan produk Pop Mie laku dipasaran, seperti contoh dengan adanya desain 

kemasan yang menarik dan sudah lengkap masalah kandungannya. sudah terdaftar 

di LPOM dan menjadikan standar untuk makanan atau minuman layak untuk 

dikonsumsi. 

         Melihat kasus-kasus besar yang berkaitan dengan kehalalan produk telah 

terjadi di Indonesia dan telah merugikan banyak pihak, serta menimbulkan 

keresahan masyarakat. Belajar dari kasus yang terjadi yaitu pada tahun 1988 

dengan adanya isu tentang lemak babi dan penyedap kandungan MSG pada suatu 

produk. maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) berusaha berperan untuk 
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menentramkan umat Islam dalam masalah kehalalan produk dengan cara 

mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPOM 

MUI). 

         Berbagai pendapat tentang produk halal, semakin memperkuat indikasi 

semangat bersyari’at Islam. Menurut hasil polling yang diselenggarakan oleh 

situsmindohalal.com, Yayasan Halalan Thoyyiban dan LPOM MUI akhir tahun 

2002, 77,6% responden menjadikan jaminan kehalalan sebagai pertimbangan 

pertama  dalam berbelanja produk (makanan, minuman, obat dan kosmetik). 

Mereka (93,9%) setuju bila pada setiap kemasan produk bersertifikat halal, wajib 

dicantumkan label dan nomor bersertifikat halal. Undang-Undang No. 8 Tahun 

1999 Pasal 8 ayat (1) huruf f menyatakan bahwa: pelaku usaha dilarang 

memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai 

dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi 

penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Label  halal dalam prakteknya di dalam 

suatu  kemasan produk  berfungsi ganda. Selain sebagai media informasi bagi 

konsumen, maka label halal juga merupakan iklan dari produk tersebut, 

khususnya tentang pertanyaan apakah produk tersebut layak dikonsumsi atau 

tidak. 

         Stanton dalam Setiadi (2010:88) menyebutkan persepsi dapat didefinisikan 

sebagai makna yang dipertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu, stimuli 

(rangsangan) yang diterima melalui lima indra. Stimuli merupakan setiap bentuk 

fisik, visual atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi tanggapan 

individu. Sedangkan menurut Sunarto (2003:50), persepsi adalah proses dimana 
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individu diekspose untuk menerima informasi, memperhatikan, dan 

memahaminya. Persepsi konsumen terhadap suatu produk sangat dipengaruhi oleh 

proses penerimaan citra (image) dari produk tersebut pada waktu konsumen 

pertama kali 

         Halal itu sendiri merupakan sesuatu yang diperbolehkan menurut ajaran 

Islam. Seperti yang telah terkandung dalam firman Allah swt. “Dan makanlah 

makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah berikankan kepadamu, dan 

bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. Sedangkan yang 

dimaksud dengan makanan halal menurut Himpunan Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) adalah makanan yang dibolehkan memakannya menurut ajaran Islam. 

Adapun syarat-syarat produk makanan halal menurut syari’at Islam antara lain 

adalah sebagai berikut: 

1. Halal zatnya artinya halal dari hukum asalnya misalkan sayuran. 

2. Halal cara memperolehnya artinya cara memperolehnya sesuai dengan 

syari’at Islam misalkan tidak dengan mencuri.  

3. Halal dalam memprosesnya, misalkan proses menyembelih binatang 

dengan syari’at Islam misalkan dengan membaca basmalah. 

         Sebagaimana dikemukakan uraian di atas, masalah kehalalan produk yang 

akan dikonsumsi merupakan persoalan yang sangat besar, sehingga apa yang akan 

dikonsumsi itu benar-benar halal dan tidak tercampur sedikitpun dengan barang 

haram. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat mengetahui kehalalan suatu 

produk secara pasti, sertifikat halal sebagai bukti penetapan fatwa halal bagi suatu 

produk yang dikeluarkan oleh MUI dan merupakan sesuatu yang mutlak 
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diperlukan keberadaanya. Persepsi halal dapat mempengaruhi minat konsumen 

dalam membeli barang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Pengetahuan 

konsumen didefinisikan sebagai sejumlah pengalaman dengan informasi 

tentang produk atau jasa tertentu yang dimiliki seseorang. Dengan 

meningkatkan pengetahuan individu konsumen, memungkinkan bagi 

konsumen tersebut berpikir kembali tentang produk – produk sama yang 

beredar dipasaran. Konsumen akan lebih selektif untuk memilih produk yang 

dianggap paling sesuai dengan pengetahuannya dan apa yang telah dialami 

sebelumnya. 

         Pengambilan keputusan pembelian merupakan suatu kegiatan individu yang 

secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang yang 

ditawarkan. Suatu proses keputusan membeli bukan sekedar mengetahui berbagai 

factor yang akan mempengaruhi pembeli, tetapi berdasarkan peranan dalam 

pembelian dan keputusan untuk membeli. Proses ini merupakan penyeleseian 

masalah dalam membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

Pembuatan keputusan konsumen itu sendiri terdiri atas proses merasakan dan 

mengevaluasi informasi terhadap merek produk, mempertimbangkan bagaimana 

alternatif merek dapat memenuhi kebutuhan konsumen, dan pada akhirnya 

memutuskan merek apa yang akan dibeli. Terdapat tiga faktor utama yang 

mempengaruhi keputusan konsumen. Faktor pertama konsumen individual, yakni 

pilihan untuk membeli dipengaruhi oleh hal-hal yang ada pada diri konsumen. 

kedua yaitu pengaruh dari lingkungan yang ada di sekelilingnya. Ketiga yaitu 
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stimuli pemasaran atau strategi pemasaran yang diterapkan perusahaan dalam 

menarik minat konsumen atas barang yang ditawarkan. 

         Melihat kenyataan yang terjadi sekarang, banyak persaingan antar 

pengusaha dalam membuat makanan atau produk mereka bisa memenangkan 

pangsa pasar serta dapat bertahan untuk tetap dapat dikonsumsi banyak konsumen 

dan menghasilkan keuntungan yang besar sehingga bagaimana hal tersebut dapat 

mempengaruhi minat beli konsumen dalam membeli suatu produk. Untuk itu 

penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai “Pengaruh Persepsi 

Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Pop Mie”. 

1.2   Perumusan Masalah  

 Adapun rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut: 

1.    Bagaimana persepsi halal pada produk Pop Mie? 

2. Apakah persepsi halal berpengaruh terhadap keputusan pembelian                

produk Pop Mie? 

1.3  Tujuan Penelitian 

a.  Mengetahui pengaruh persepsi halal pada produk Pop Mie dalam benak     

konsumen. 

b. Mengetahui pengaruh persepsi halal terhadap keputusan pembelian       

produk Pop Mie. 
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1.4    Kegunaan Penelitian  

         Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik itu yang bersifat 

teoritis maupun praktis. 

a.    Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat       sebagai 

acuan penelitian selanjutnya yang mempunyai kesamaan dengan tema penelitian 

yang diajukan. 

b.   Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan 

dalam mengetahui persepsi konsumen mengenai label halal pada produknya dan 

bagaimana pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian dapat 

mempengaruhi konsumen. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi perusahaan dalam mengembangkan produknya dengan 

mencantumkan label halal dimasa yang akan datang. 


