
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam kompetisi global seperti dewasa ini, industri barang jadi produksi 

pabrik maupun maupun rumahan bersaing semakin ketat. Pasar semakin ramai 

dengan barang-barang hasil produksi tersebut. Tidak terkecuali untuk merek 

produk konsumsi yaitu produk makanan dan minuman. konsumen cenderung untuk 

mempunyai lebih banyak keinginan. Selera konsumen terhadap minuman  dalam 

kemasan juga ikut berkembang. Bagi konsumen, pasar menyediakan berbagai 

pilihan produk dan merek yang banyak. Konsumen bebas memilih produk dan 

merek yang akan dibelinya. Keputusan membeli ada pada diri konsumen. 

Konsumen akan menggunakan berbagai kriteria dalam membeli produk atau merek 

tertentu.  

Perilaku konsumen memungkinkan konsumen untuk melakukan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan pembelian. Setiadi (2010), 

mengemukakan bahwa perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai tindakan 

yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan 

produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli 

tindakan tersebut. Keputusan konsumen dalam membeli atau mengkonsumsi 

produk dan jasa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling mendukung, adapaun 

faktor- faktor tersebut diantaranya  



yaitu kegiatan pemasaran yang dilakukan produsen atau lembaga lainnya, faktor 

perbedaan individu konsumen, faktor internal dalam diri konsumen dan faktor 

lingkungan konsumen. 

Persepsi setiap orang terhadap suatu obyek atau barang akan berbeda-beda, 

sebagian orang memberikan persepsi positif, dan sebagian lagi meberikan persepsi 

negatif, oleh karena itu persepsi mempunyai sifat subyektif. Dalam menerima 

informasi, orang akan membuka kembali ingatan tentang apa yang dipahaminya 

tentang informasi tersebut. Sutisna (2002:63) menyebutkan persepsi yang di 

bentuk oleh seseorang akan dipengaruhi oleh isi memorinya. Semua yang pernah 

memasuki wilayah sensory dan mendapat perhatian akan disimpan dalam memori. 

Sehingga ketika manusia mendapat stimulus, memori itu akan dibuka kembali dan 

menjadi referensi untuk menanggapinya, inilah dimana proses evaluasi tentang 

informasi yang telah diterima berlangsung. 

Di lain hal, fenomena di sebagian besar masyarakat modern yang umumnya 

tinggal diperkotaan, dalam hal mengatasi kelelahan dan mengatasi tambahan atas 

jumlah asupan energinya cenderung untuk memilih cara yang mudah, murah dan 

instan, yakni mengkonsumsi minuman berenergi. Hal ini dikarenakan sesuai 

dengan tipikal dari masyarakat modern yang mayoritas bertempat tinggal di 

perkotaan adalah cenderung menginginkan segala sesuatu yang praktis, mudah dan 

cepat. Fenomena tersebut memungkinkan untuk menjadi peluang  yang baik  bagi 

produsen minuman energi untuk terus  

 



berproduksi memenuhi keinginan sebagian dari konsumen secara keseluruhan 

tersebut. Produsen akan menanggapi peluang yang terlihat ini dengan cara 

memberikan apa yang harapkan konsumen atas peluang tersebut. 

Pada  pasar industri makanan dan minuman sekarang ini, telah banyak 

beredar minuman dalam botol yang tidak berlabel halal. Dan minuman yang tidak 

berlabel halal tersebut dinyatakan haram oleh departemen atau pihak terkait karena 

telah terbukti dan secara terang mengandung salah satu zat kimia. Dimana Zat 

kimia yang terkandung di dalam minuman tersebut telah dilarang penggunaanya 

oleh Agama Islam untuk barang konsumsi. Minuman yang tidak berlabel halal 

tersebut beredar di pasaran baik secara legal maupun ilegal. Peredaran minuman 

tersebut secara legal disini dalam artian masih dalam batas tolerir oleh departemen 

atau pihak terkait. Peredaran minuman dalam botol yang tidak berlabel halal 

tersebut dipasaran, memungkinkan persepsi konsumen tentang minuman dalam 

botol secara keseluruhan mejadi beragam ataupun menjadi negatif. Tidak 

terkecuali persepsi konsumen terhadap minuman berenergi, yang mana minuman 

berenergi disini adalah minuman dalam botol. 

Bangsa Indonesia dengan masyarakatnya yang mayoritas memeluk agama 

Islam, sehingga pola konsumsinya juga secara mutlak tidak boleh terlepas dari 

aturan – Islam. Hukum Islam sangat jelas dalam hal konsumsi, yakni barang yang 

dikonsumsi harus bebas dari hal-hal yang tergolong haram atau tidak halal. 

   

 



Allah SWT berfirman : 

                                                            

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

bumi”. (QS. Al-Baqarah: 168) 

Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu  termasuk makanan  yang ada di bumi 

adalah nikmat dari Allah, maka ini menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah 

halal dan boleh, karena Allah tidaklah memberikan nikmat kecuali yang halal dan 

baik (http://qurandansunnah.wordpress.com). Sudah menjadi keharusan 

bahwasanya Umat Islam hanya boleh mengkonsumsi makanan dan minuman yang 

halal saja. Fakta tersebut dapat menjadi peluang bagi produsen untuk dapat 

menarik minat konsumen muslim dengan jalan memberikan label halal dan 

menjamin kehalalan produk yang ditawarkan. 

Label halal yang tertera dalam suatu produk, menandakan kehalalan 

produk konsumsi tersebut. Label halal tersebut dimaksudkan sebagai tanda bahwa 

produk tersebut sudah berstatus sebagai produk yang halal untuk dikonsumsi umat 

Islam. Keberadaan label halal pada minuman, khususnya minuman energi tentunya 

akan berpengaruh pada persepsi konsumen kepada produk minuman energi 

tersebut. Persepsi konsumen terhadap label halal pada produk minuman energi 

tentunya akan berbeda- beda, tergantung bagaimana pemahaman konsumen 

mengenai label halal dan kehalalan suatu barang konsumsi  itu. Konsumen akan 

http://qurandansunnah.wordpress.com/


menganggap penting mengenai keberadaan label halal pada kemasan produk 

minuman energi tersebut, atau konsumen menganggap biasa saja. 

Majalah SWA online memberitakan bahwasanya penjualan dari salah satu 

merek minuman berenergi pada tahun 2009 mencapai Rp268 miliar 

(http://swa.co.id/ minuman+berenergi). Angka penjualan yang tinggi untuk kelas 

produk makanan dan minuman. Majalah tersebut juga memprediksi penjualan 

minuman berenergi tersebut akan mengalami peningkatan secara terus menerus 

dari tahun ke tahun. Hal senada juga diungkapkan oleh Asosiasi Industri Minuman 

Ringan Indonesia (Asrim) yang dilansir oleh Indonesian Finance Today (IFT) 

menargetkan penjualan minuman energi tumbuh 10% sampai dengan 12% dibandi

ngkan tahun 2010 lalu (http://indonesiafinancetoday.com/read/PenjualanMinuman-

Energi).  

Minuman berenergi tersebut juga meraih Indonesian Customer Satisfaction 

Award (ICSA) yang ke-sembilan kalinya pada tahun 2010 

sebagai merek terbaik untuk kategori minuman penambah tenaga, dan juga meraih 

penghargaan platinum dari Indonesian Best Brand Award (IBBA) pada th 2010 seb

agai produk terbaik dalam kategori minuman energi non-liquid (http://news.okezon

e.com/read/2010/minuman-berenergi-merek-terbaik). Fakta tersebut diatas 

membuktikan bahwasanya minuman berenergi diminati dan diterima ditengah-

tengah Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Hal yang menarik 

jika dikaitkan dengan fenomena peredaran minuman yang tidak berlabel halal. 

http://swa.co.id/%20minuman+berenergi
http://news.okezone.com/read/2010/minuman-berenergi-merek-terbaik
http://news.okezone.com/read/2010/minuman-berenergi-merek-terbaik


Sejumlah penghargaan atas pencapaian – pencapaian penjualan pada level 

jumlah produk minuman berenergi diatas, membuktikan bahwasanya minuman 

berenergi disini telah cukup diminati masyarakat Indonesia yang mayoritas 

beragama Islam atau Muslim. Penghargaan atas pencapaian – pencapaian 

penjualan tersebut memberi sedikit  gambaran bahwasanya masyarakat Indonesia 

yang mayoritas adalah Muslim, memberikan persepsi yang positif kepada produk 

minuman berenergi yang berbentuk cair dalam botol. 

B. Rumusan Masalah 

 Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian 

ini nantinya, yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh persepsi konsumen atas label halal pada produk 

minuman berenergi terhadap keputusan pembelian konsumen? 

2. Bagaimana korelasi antara persepsi konsumen atas pencantuman label halal 

pada produk minuman berenergi dengan keputusan pembelian? 

C. Batasan Masalah 

 Agar permasalah tidak meluas dan tetap terarah, penulis menetapkan 

batasan masalah yang diteliti pada beberapa hal diantaranya adalah fokus 

penelitian hanya pada persepsi konsumen atas pencantuman label halal yang 

tertera pada kemasan minuman berenergi, penelitian ini terlepas dari berbagai 

masalah lain diluar  minuman berenergi yang merupakan minuman yang 

bersifat instan (cair dalam botol). 



D. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui bagaimana pengaruh persepsi konsumen atas label halal pada 

produk minuman berenergi terhadap keputusan pembelian konsumen. 

2. Mengetahui bagaimana korelasi antara persepsi konsumen atas 

pencantuman label halal pada produk minuman berenergi dengan 

keputusan pembelian. 

E. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan referensi tambahan bagi legislatif negara dalam menentukan 

kebijakan yang berhubungan dengan pelabelan produk, khususnya 

pelabelan halal.  

2. Membantu produsen dan manajer pemasaran dalam menentukan rencana 

dan strategi pemasaran produk. 

3. Memberikan pengetauan dasar untuk peneliti pemasaran ketika 

menganalisis perilaku kosumen khususnya persepsi konsumen dan sebagai 

bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 


