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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota Malang merupakan kota yang memiliki ragam kuliner, salah satu kuliner 

yang cukup terkenal adalah kuliner bakso. Bakso merupakan salah satu ikon kuliner 

Kota Malang dan sudah sudah menjadi ciri khas Malang, di Malang mudah untuk 

menjumpai bakso mulai dari kaki lima hingga pusat perbelanjaan atau mall (Setyorini, 

2016).  

Bakso yang cukup terkenal di Kota Malang adalah Bakso President. Bakso 

President mulai berdiri pada tahun 1982 hingga saat ini. Persaingan bisnis yang cukup 

ketat khususnya di bisnis kuliner membuat para produsen atau pelaku usaha, berusaha 

membuat inovasi pada produk mereka. Inovasi yang dapat dilakukan para pelaku usaha 

salah satunya adalah dengan membuat produk yang terjamin untuk keamanan 

konsumen, harga yang bersaing, kualitas produk, varian rasa, serta lokasi yang 

memberikan kenyamanan terhadap konsumen. 

Berapa tahun yang lalu, maraknya isu mengenai pedagang bakso nakal, yang 

dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan dalam membuat bakso menggunakan 

bahan-bahan yang tidak dianjurkan (Vebri, 2012). Isu tersebut merupakan hal yang 

dapat membahayakan kesehatan, serta proses pembuatan yang tidak sesuai dengan 

prosedur yang dianjurkan. Bakso President merupakan salah satu bakso yang berlabel 

halal, dan memiliki variasi menu serta memiliki tempat dengan keunikan tersendiri 
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yang dapat menjadi daya tarik bagi konsumen. Pesaing dalam jenis usaha makanan ini 

secara tidak langsung menuntut produsen atau pelaku usaha untuk mendapatkan 

tanggapan yang diinginkan konsumen, salah satu cara pemasaran produk yaitu dengan 

memperhatikan marketing mix atau bauran pemasaran dan dengan adanya labelisasi 

halal merupakan faktor penting yang mempengaruhi keputusan pembelian. Bakso 

President dapat melakukan evaluasi pemasaran guna meningkatkan daya saing dan 

memiliki keunggulan kompetitif dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruh 

keputusan pembelian. 

Bakso President sudah memiliki keunggulan pemasaran yang kompetitif yaitu 

keunikan lokasinya yang berada di pinggir rel kereta ditambah title PRESIDENT nya 

dan memiliki label halal, hal tersebut merupakan nilai tambah untuk menjadikan 

produk semakin dikenal dan dipilih oleh konsumen bakso di Malang. Melihat khasus 

yang ada, penulis tertarik untuk melakukan studi tentang ‘’Pengaruh Labelisasi Halal 

Dan Marketing Mix Terhadap Keputusan Pembelian Bakso President Di Kota 

Malang’’. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka masalah pokok 

dalam penulisan ini adalah sebagai berikut 

1. Adakah pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian Bakso President di 

Kota Malang? 
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2. Adakah pengaruh marketing mix terhadap keputusan pembelian Bakso President di 

Kota Malang? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan maka tujuan dari penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian Bakso 

President di Kota Malang, 

2. Untuk mengetahui pengaruh marketing mix terhadap keputusan pembelian Bakso 

President di Kota Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

dalam bidang manajemen pemasaran, kaitanya dengan keputusan pembelian. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan 

pemikiran dan bahan pertimbangan untuk meningkatkan starategi pemasaran, 

kaitanya dengan marketing mix. 
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1.5 Batasan Istilah dan PengukuranVariabel 

1. Labelisasi halal merupakan label yang menginformasikan kepada konsumen, bahwa

produk tersebut benar-benar halal dan bahan-bahan yang dikandunganya  tidak

mengandung unsur-unsur haram (Hawa, 2007). Label halal meliputi:

a. Pengetahuan

b. Kepercayaan

c. Penilaian terhadap labelisasi halal

2. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah strategi yang dikendalikan untuk

dipergunakan oleh pelaku usaha untuk mengejar tingkat penjualan yang diinginkan

dalam pasar sasaran (Kotler, 2003). Marketing mix meliputi:

a. Product (produk)

b. Price (harga)

c. Place (tempat)

d. Promotion (promosi)

3. Keputusan pembelian adalah tahap selanjutnya setelah adanya niat atau keinginan

membeli namun keputusan pembelian adalah tidak sama dengan pembelian

sebenarnya (Marison, 2010). Keputusan pembelian meliputi:

a. Keinginan

b. Kebutuhan

c. Frekwensi membeli


