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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Akbari (2014), mengalisis purchase intention of product with islamic labels 

under time pressure dengan metode Partial Least Square (PLS). Variabel yang 

diteliti adalah variabel religius symbol, involvement, time Preasure dan purchase 

intention. Hasil penelitian menunjukan adanya Religion Symbol berpegaruh postitif 

terhadap Purchase Intention, hal tersebut di perkuat dengan adanya variabel 

moderating berupa Time Preasure sedangkan Involvemen tidak berpengaruh positif. 

Perbedaan penelitian ini adalah metode analisis menggunakan regresi linier 

berganda.  

Tangko & Christiany (2016), menganalisis bauran pemasaran yang 

mempengaruhi keputusan pembelian Konsumen di Just Coffee Specialty Surabaya. 

Variabel yang diteliti adalah bauran pemasaran dan keputusan pembelian. Metode 

analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana, diperoleh hasil yaitu 

pengaruh positif dan signifikan dari produk, lokasi, karyawan, dan harga terhadap 

keputusan pembelian dan secara dominan faktor karyawan yang mempunyai 

pengaruh paling besar terhadap keputusan pembelian konsumen dalam memilih 

Just Coffee Speciaty Surabaya. Persamaan penelitian ini adalah indikator produk 

yang digunakan yaitu kualitas, rasa dan varian. 

Iralisa (2017), menganalisis pengaruh marketing mix terhadap loyalitas 

pelanggan Dunkin Donuts Di Bandar Lampung. Variabel yang diteliti adalah 

produk, promosi, lokasi, harga dan loyalitas pelanggan. Metode yang digunakan 
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dalam penelitian adalah regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa variabel 

produk, harga, lokasi dan promosi berpengaruh positif dengan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan pada Dunkin Donuts Bandar Lampung. Analisis data diperoleh 

F hitung 330,564 > F tabel 2,50 dengan koefisien determinasi (R2) yaitu 0,947, artinya 

loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh variabel produk, harga, lokasi dan promosi 

sebesar 94,7%, sisanya 5,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Perbedaan penelitian ini 

adalah variabel pada loyalitas pelanggan. Persamaan penelitian ini adalah indikator 

promosi yaitu promosi penjualan dari mulut ke mulut. 

Tafjirah (2017), menganalisis pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan 

pembeli produk KFC dengan metode deskriptif kuantitatif. Variabel yang diteliti 

adalah pembuatan produk, efek produk dan keputusan pembeli. Penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh labelisasi 

halal terhadap keputusan pembeli produk KFC. Hasil penelitian yang menunjukan 

pengaruh labeliasasi halal sebesar 51.3% dan 48.7% dipengaruhi oleh faktor lain 

diluar penelitian. Perbedaan yang terdapat adalah penelitian ini tidak menggunakan 

marketing mix. Persamaan dalam penelitian ini adalah maksud dan tujuan penelitian 

sama dengan mengetahui pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembeli. 

Maemonah (2017), menganalisis pengaruh merek dan labelisasi halal 

terhadap keputusan pembelian. Variabel yang diteliti adalah merek, labelisasi halal 

dan keputusan pembelian. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier 

berganda. Hasil koefisien determinasinya (adjusted R²) yang diperoleh sebesar 

0,527. Hal ini berarti 52,7% keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel 

merek dan labelisasi halal, sedangkan 47,3% keputusan pembelian dapat dijelaskan 
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dari variabel lain selain kedua variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Persamaan penelitian ini adalah indikator keputusan pembeli yaitu keinginan, 

kebutuhan dan frekwensi pembelian. 

Iswayanti (2010), menganalisis analisis pengaruh kualitas produk, kualitas 

layanan, harga dan tempat terhadap keputusan pembelian pada Rumah Makan Soto 

Angkringan. Variabel yang digunakan adalah kualitas produk, kualitas layanan, 

harga, tempat dam keputusan pembelian. Metode analisis yang digunakan adalah 

regresi linier berganda, hasil penelitian menunjukan bahwa dari masing-masing 

variabel yang paling berpengaruh adalah variabel kualitas produk dengan koefisien 

regresi sebesar 0,260, kualitas layanan dengan koefisien regresi sebesar 0,253, 

kemudian diikuti dengan harga dengan koefisien regresi sebesar 0,239, sedangkan 

variabel yang berpengaruh paling rendah adalah tempat dengan koefisien regresi 

sebesar 0,206. Persamaan penelitian ini adalah indikator keputusan pembelian yaitu 

indikator yakin dan indikator kebutuhan. 

Syoalhat (2016), menganalisis pengaruh citra merek (brand image) terhadap 

loyalitas konsumen bakso bakar Pak Man di Kota Malang. Variabel yang diteliti 

adalah loyalitas konsumen, citra perusahaan, citra pemakai dan citra produk. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan data statistik dianalisis dengan analisis 

regresi berganda. Hasil menunjukan bahwa variabel citra merek yang terdiri dari 

citra perusahaan, citra pengguna dan citra produk memiliki pengaruh positif 

terhadap loyalitas konsumen Bakso Bakar Pak Man. Perbedaan penelitian ini adalah 

menganalisis pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan konsumen dalam 

membeli bakso president di Kota Malang. Persamaan penelitian ini adalah analisis 
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yang digunakan regresi linier berganda. 

Pratama (2018), menganalisis pengaruh labelisasi halal terhadap minat beli 

konsumen pada Pizza Hut Kota Medan. Variabel yang diteliti labelisasi halal dan 

keputusan konsumen. Metode analisis yang digunakan yaitu regresi linier 

sederhana. Hasil analisis menunjukan uji simultan (Uji F) bahwa labelisasi halal 

berpengaruh secara positif dan signifikan. Nilai R sebesar 0,857 berarti labelisasi 

halal (X) memiliki pengaruh sebesar 73,4% terhadap mibat beli konsumen, dan 

sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak dijelaskan pada model regresi ini. 

Persamaan penelitian ini adalah indikator yang digunakan labelisasi halal yaitu 

pengetahuan, kepercayaan dan penilaian terhadap labelisasi. 

2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Perilaku Konsumen 

1. Pengertian Konsumen 

Konsumen adalah seseorang yang menggunakan produk atau jasa yang 

dipasarkan. Kepuasan konsumen adalah sejauh mana harapan para pembelian 

seorang konsumen dipenuhi atau bahkan dilebihi oleh sebuah produk. Harapan 

pembeli terpenuhi maka konsumen akan merasa puas, dan jika melebihi harapan, 

maka konsumen merasa senang. Konsumen dibagi menjadi dua kategori, yaitu 

konsumen personal dan konsumen organisasional. Konsumen personal adalah 

individual yang membeli barang dan jasa untuk digunakan sendiri, untuk kebutuhan  

dalam rumah tangga, kerabat dan teman. Konsumen organisasional merupakan 

sebuah perusahaan, agen pemerintah atau institusi profit maupun nonprofit lainnya 
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yang membeli barang, jasa dan peralatan lain yang diperlukan yang digunakan agar 

organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik. 

2. Pengertian Perilaku Konsumen 

Sunarto (2003), menyatakan bahwa studi unit pembelian (buying units) dan 

proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuatan barang, 

jasa, pengalaman, serta ide. Perilaku konsumen merupakan studi mengenai 

bagaimana pembuat keputusan, baik individu, kelompok, maupun organisasi, 

membuat keputusan pembelian atau melakukan transaksi membeli suatu produk 

dan mengkonsumsinya. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Kotler & Keller (2009), mengungkapkan bahwa perilaku konsumen selalu 

dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut : 

1. Faktor Budaya  

Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar 

yang terdiri dari atau berupa kumpulan nilai, persepsi, preferensi, perilaku. Faktor 

budaya juga mencakup sub-budaya dan kelas sosial. 

2.  Faktor Sosial 

 Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial yang mencakup 

kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial. 
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3.  Faktor Pribadi 

 Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik 

tersebut meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya 

hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. 

4.  Faktor Fisikologis 

Pilihan pembeli seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologis utama 

yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan pendirian.  

Faktor diatas menunjukan faktor yang paling penting dan berpengaruh dalam 

membentuk perilaku konsumen adalah faktor dalam diri atau kepribadian 

seseorang, karena utamanya seorang konsumen menilai kepuasan yang berasal dari 

dalam diri. Ketika konsumen merasa puas maka konsumen akan mengingat untuk 

melakukan pembelian kembali ketika dihadapkan pada siatuasi kebutuhan yang 

sama (Latiff, 2015). 

2.2.2 Labelisasi Halal 

1. Pengertian Label 

Label adalah bagian dari atribut produk yang berperan dalam menyampaikan 

informasi produk. Label bisa berupa gantungan sederhana yang di tempatkan pada 

produk atau gambar yang dirancang dan menjadi bagian pada kemasan. label bisa 

membawa nama merek saja, atau sejumlah besar informasi (Kotler & Keller, 2009). 

Stanton, J.W. (2004), menyatakan label merupakan bagian sebuah produk yang 

membawa informasi verbal tentang produk atau tentang penjualnya. Label 
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merupakan bagian dari sebuah kemasasan atau tanda pengenal yang dicantumkan 

pada produk. Label terbagi kedalam tiga klasifikasi yaitu :  

a. Brand label, yaitu merek yang diberikan pada produk atau dicantumkan pada 

kemasan. 

b. Describtive label, yaitu label yang memberikan informasi objektif mengenai 

penggunaan, seperti konstruksi/pembuktian, perhatian/perawatan, dan kinerja 

produk atau menggambarkan cara pemakaian, serta karakteristik-karakteristik 

lainya yang berhubungan dengan produk. 

c. Grade label, yaitu label yang mengidentifikasikan penilaian kualitas produk 

(product’s judged quality) label ini terdiri dari huruf, angka, atau kata untuk 

menunjukkan tingkat kualitas dari produk itu sendiri.  

2. Pengertian Halal 

Kata “Halal” berarti diperbolehkan atau sah oleh hukum Islam (Eliasi & 

Dwyer, 2002). Makanan yang berasal dari daging yang dipergunakan sebagai bahan 

utama maupun bahan tamabahan, di katakan halal apabila berasal dari hewan yang 

halal dan di sembelih secara halal dengan pengolahan yang halal pula (Sazili, 2012). 

Ambali & Bakar (2012), menyatakan makanan dan minuman halal adalah yang 

telah memenuhi persaratan syariah sedangkan untuk konsumen non Muslim Label 

Halal menandakan bahwa produk aman di konsumsi karena halal memiliki standar 

yang lebih tinggi dalam sistem pengolahan produk. Labelisasi halal adalah 

pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk 

menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.  
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Syarat-syarat produk pangan halal menurut Syariat Islam adalah: 

a. Halal dzatnya adalah halal dari hukum asalnya misalnya sayuran. 

b. Halal cara memperolehnya adalah cara memperolehny sesuai dengan syariat 

Islam misalnya tidak dengan mencuri. 

c. Halal dalam memprosesnya, misalnya proses menyembelih binatang dengan 

syariat Islam (membaca bismillah). 

d. Halal dalam penyimpananya, misalnya tempat penyimpanan tidak mangandung 

barang yang diharamkan seperti babi, anjing atau binatang yang diharamkan oleh 

Allah SWT. 

e. Halal dalam pengangkutannya, misalnya binatang haram dan binatang tidak 

haram yang sudah mati dibawa dalam satu tempat (pengankutan) sekalipun itu 

sebentar, tidak boleh ikut di sembelih dan dikonsumsi. 

f. Halal dalam penyajian, misalnya tempat (penyajian) tidak mengandung barang 

yang diharamkan menurut syariat Islam. 

2.2.3 Marketing Mix 

Strategi pemasaran yang disebut bauran pemasaran (Markting Mix) yang 

memiliki peranan penting dalam mempengaruhi konsumen agar. Zeithaml & Bitner 

(2008), menyatakan bauran pemasaran adalah elemen-elemen organisasi 

perusahaan yang dapat dikontrol oleh perusahaan dalam melakukan komunikasi 

dengan tamu dan untuk memuaskan tamu. Menurut Kotler (2003), bauran 

pemasaran adalah perangkat atau alat yang digunakan oleh pemasar untuk 

mendapatkan tanggapan yang diinginkan dari pasar sasaran atau konsumen. 

Lupiyoadi (2013), mendefinisikan bauran pemasaran sebagai alat ataupun 



13 
 

perangkat bagi para pemasar yang terdiri atas berbagai unsur suatu program 

pemasaran yang perlu dipertimbangkan pada implementasi strategi pemasaran dan 

penentuan posisi.  

Definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran 

merupakan alat pemasaran yang baik yang berada dalam suatu perusahaan, di mana 

perusahaan mampu mengendalikannya agar dapat mempengaruhi respon pasar 

sasaran. Kotler (2003), menyatakan dalam bauran pemasaran terdapat seperangkat 

alat pemasaran yang ada 4 unsur bauran pemasaran yang dikenal dalam istilah 4P 

yaitu :  

1. Produk (product) 

  Produk adalah semua yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk 

diperhatikan, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan 

keinginan atau kebutuhan pemakainya (Kotler & Amstrong, 2003). Produk tidak 

hanya terdiri dari barang yang berwujud, tetapi definisi produk yang lebih luas 

meliputi objek fisik, jasa, kegiatan, orang, tempat, organisasi, ide atau campuran 

dari hal-hal tersebut. Pengertian – pengertian di atas dapat dikatakan produk 

merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, 

diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan 

kebutuhan atau keinginan pasar bersangkuatan, baik berupa barang maupun jasa.  

Perusahaan tidak hanya bersaing dengan produk yang dihasilkan saja, tetapi 

semakin meningkat dalam persaingan pada aspek tambahan dari produknya seperti 

aspek pembungkus, servis, iklan, pemberian kredit, pengiriman dan faktor – faktor 
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lain yang dapat menguntungkan konsumen. Penawaran atau produk, di dalam 

pemasar perlu memahami lima tingkatan produk (Tjiptono, 2008) yaitu:  

a. Produk utama/ inti (core benefit), yaitu manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan 

akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk. 

b. Produk generik, yaitu produk dasar yang mampu mempengaruhi fungsi produk 

yang paling dasar (rancangan produk minimal dapat berfungsi).  

c. Produk harapan (expected product), yaitu produk formal yang ditawarkan 

dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal (layak) diharapkan dan 

disepakati untuk dibeli.  

d. Produk pelengkap (augmented product), yaitu berbagai atribut produk yang 

dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat dan layanan, sehingga dapat 

memberikan tambahan kepuasan dan bias dibedakan dengan produk pesaing.  

e. Produk potensial, yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin 

dikembangkan untuk suatu produk di masa mendatang. 

2. Harga (Price) 

Harga (price) adalah jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk atau 

jasa, jumlah uang atau nilai yang dipertukarkan konsumen untuk manfaat memiliki 

atau mengunakan produk atau jasa. Keputusan-keputusan penentuan harga yang 

ditetapkan oleh produsen sangat besar pengaruhnya (Prof. Dr Winardi, 1989) .  

Tujuan penetapan harga memiliki implikasi penting terhadap strategi bersaing 

perusahaan, tujuan yang ditetapakan harus konsisten dengan cara yang ditempuh 

perusahaan dalam menempatkan posisi relatifnya dalam persaingan. Tjiptono 

(2008) menyatakan bahwa ada empat jenis tujuan penetapan harga, yaitu:  
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a. Tujuan berorientasi pada laba, asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa 

setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling 

tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimalisasi laba.  

b. Tujuan beriorientasi pada volume, selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula 

perusahaan yang menetapkan harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi 

pada volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah volume pricing 

objectives. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume 

penjualan (dalam ton, kg, unit, m3, dan lain – lain) nilai penjualan (Rp) atau 

pangsa pasar (absolut maupun relatif). Tujuan ini banyak diterapkan oleh 

perusahan penerbangan, lembaga pendidikan, perusahaan tour and travel, 

pengusaha bioskop dan pemilik bisnis pertunjukan lainnya, serta penyelenggara 

seminar – seminar.  

c. Tujuan berorientasi pada citra, citra (image) suatu perusahaan dapat dibentuk 

melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi 

untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Harga rendah dapat 

digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu (image o of value), misalnya 

dengan memberikan jaminan bahwa harganya merupakan harga yang terendah 

di suatu wilayah terntentu. Penetapan harga tinggi maupun harga rendah 

bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan 

marketing mix produk yang ditawarkan perusahaan. 

d. Tujuan stabilisasi harga, dalam pasar yang konsumennya sangat sensitive 

terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaing 

harus menurunkan pula harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari 
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terbentuknya tujuan stabilitasasi harga dalam industri – industri tertentu yang 

produknya sangat terstandarisasi (misalnya minyak bumi), dalam stabilisasi 

dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan 

yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri (industry 

leader).  

e. Tujuan lain – lainnya, harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah 

masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan 

ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah. 

3. Tempat (Place) 

Tempat yaitu berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat 

produknya mudah diperolah dan tersedia untuk konsumen sasaran (Kotler, 2009). 

Lupiyodi (2006), menyatakan tempat sebagai cara penyampaiyan produk ke 

konsumen dan dimana lokasi yang strategis. Lokasi ini penting baik sebagai tempat 

menjalankan aktivitas yang melayani konsumen ataupun untuk mengendalikan 

kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Lokasi merupakan tempat melayani 

konsumen, dapat pula diartikan sebagai tempat untuk memajang barang-barang 

dagangannya. Konsumen dapat melihat langsung barang yang diproduksi atau 

dijual baik jenis, jumlah maupun harganya. Konsumen dapat lebih mudah memilih 

dan bertransaksi atau melakukan pembelanjaan terhadap produk yang ditawarkan 

secara langsung. Lokasi sebagai tempat produksi untuk memproduksi atau 

menghasilkan produk. 

Tempat atau lokasi yang strategis akan menjadi salah satu keuntungan bagi 

perusahaan karena mudah terjangkau oleh konsumen, namun sekaligus menjadikan 
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biaya rental atau invstasi tempat menjadi semakin mahal. Dekorasi dan desain 

sering menjadi daya tarik tersendiri bagi para target konsumen. Lokasi pemasaran 

juga menjadi bagian dari unsur place yang penting.  

4. Promosi (Promotion) 

Promosi adalah salah satu unsur dalam bauran pemasaran perusahaan yang 

didayagunakan untuk memberitahukan, mengingatkan, dan membujuk konsumen 

tentang produk perusahaan (Saladin, 2003). Darmesta (2008), menyatakan promosi 

adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan 

seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukarang dalam 

pemasaran, sedangkan Alma (2007), menyatakan promosi adalah sejenis 

komunikasi yang memberi penjelasan untuk meyakinkan calon konsumen tentang 

barang dan jasa. Pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa promosi yaitu 

suatu kegitan yang digunakan untuk memberitahu, mengingatkan dan membujuk 

konsumen untuk mendorong melakukan penukaran produk. 

Tujuan dari promosi adalah mneginformasikan, mempengaruhi dan 

membujuk, serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran 

pemasaran (Tjiptono, 2007). Secara rinci ketiga tujuan promosi tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1) Menginformasikan (informing), dapat berupa: 

a. Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru  

b. Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk 

c. Menyampaikan perubahan harga kepada pasar 

d. Menjelaskan cara kerja suatu produk 
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e. Menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan 

f. Mengeluarkan kesan yang keliru 

g. Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli 

h. Membangun citra perusahaan 

2) Membujuk pelanggan sasaran (persuading) untuk: 

a. Membentuk pilihan merek 

b. Mengalihkan pilihan ke merek tertentu 

c. Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk 

d. Mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga 

e. Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga 

3) Mengingatkan (remainding), untuk: 

a. Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam 

waktu dekat 

b. Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk perusahaan 

c. Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan 

d. Menjaga agat ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan. 

2.2.4 Keputusan Pembelian 

1. Pengertian Keputusan Pembelian 

Menurut Peter & Olson (2000), keputusan pembelian adalah proses 

pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua 

atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu diantaranya. Marison (2010) 
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menyatakan keputusan pembelian adalah tahap selanjutnya setelah adanya niat atau 

keinginan membeli.  

Memahami prilaku konsumen, terdapat banyak pengaruh yang mendasari 

seseorang dalam mengambil keputusan pembelian suatu produka. Kebanyakan 

prilaku pembelian konsumen sering kali diawali dan di pengaruhi oleh banyaknya 

rangsangan (stimuli) dari luardirinya, baik berupa rangsangan pemasaran maupun 

rangsangan dari lingkungan yang lain.  

Hasan (2009), menyatakan bahwa keputusan pembelian melibatkan:  

a. Initiator adalah orang yang pertamakali menyadari adanya kebutuhan yang 

belum terpenuhi dan berinisiatif mengusulkan untuk membeli produk tertentu.  

b. Influecer adalah orang yang sering berperan sebagai pemberi pengaruh yang 

karena pandangan, nasihat atau pendapatnya memengaruhi keputusan 

pembelian.  

c. Decider adalah orang yang berperan sebagai pengambil keputusan dalam 

menentukan apakah produk jadi dibeli, produk apa yang akan dibeli, bagaimana 

cara membeli, dan dimana produk itu dibeli.  

d. Buyer adalah orang yang melakukan pembelian aktual.  

e. User adalah orang yang mengonsumsi atau menggunakan produk yang dibeli. 

2. Tahapan-Tahapan Keputusan Pembeli 

Kotler (2003), menyatakan proses pengambilan keputusan pembelian pada 

konsumen di bagi menjadi lima tahap, lima tahapan tersebut dapat dilihat pada 

gambar berikut. 
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a. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. 

Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. Kasus 

rasa lapar, haus, dapat menjadi sebuah pendorong atau pemicu yang menjadi 

kegiatan pembelian. Kebutuhan juga dapat didorong oleh kebutuhan eksternal, 

contohnya ketika seseorang mencium sebuah wangi masakan dari dalam rumah 

makan ia akan merasa lapar atau seseorang menjadi ingin memiliki mobil seperti 

yang dimiliki tetangganya. 

b. Pencarian Informasi 

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari 

informasi - informasi yag lebih banyak. Pencarian informasi yang dilakukan oleh 

konsumen dapat dibagi ke dalam dua level, yaitu situasi pencarian informasi yang 

lebih ringan dinamakan dengan penguatan informasi, pada level ini orang akan 

mencari serangkaian informasi tentang sebuah produk. 

Level kedua, konsumen mungkin akan masuk kedalam tahap pencarian 

informasi secara aktif. Mereka akan mencari informasi melalui bahan bacaan, 

pengalaman orang lain, dan mengunjungi toko untuk mempelajari produk tertentu. 

Pengenalan 
Masalah

Pencarian 
Informasi

Evaluasi Berbagai 
Alternatif

Keputusan 
Pembeli

Perilaku Setelah 
Pembelian

Gambar 2.1 Tahapan – tahapan Keputusan Pembelian 
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Kotler (2003), menyatakan sumber utama yang menjadi tempat konsumen 

untuk mendapatkan informasi dapat digolongkan kedalam empat kelompok, yaitu: 

 Sumber pribadi: keluarga, teman, tetangga dan kenalan. 

 Sumber komersial: iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, pajangan ditoko. 

 Sumber publik: Media masa, organisasi penentu peringkat konsumen. 

 Sumber pengalaman: penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk. 

Secara umum, konsumen mendapatkan sebagian informasi tentang sebuah 

produk melalui sumber komersial yaitu sumber yang didominasi oleh pemasar. 

c. Evaluasi Berbagai Alternatif 

 Tahapan selanjutnya, setelah mengumpulkan informasi sebuah merek, 

konsumen akan melakukan evaluasi alternatif terhadap beberapa merek yang 

menghasilkan produk yang sama, pada tahap ini ada tiga buah konsep dasar yang 

dapat membantu pemasar dalam memahami proses evaluasi konsumen. Pertama, 

konsumen akan berusaha memenuhi kebutuhannya. Kedua, konsumen akan 

mencari mafaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen akan memandang 

masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang 

berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan dan untuk memuaskan 

kebutuhan itu.  

d. Keputusan Pembelian 

Konsumen akan mengembangkan sebuah keyakinan atas merek dan tentang 

posisi tiap merek berdasarkan masing-masing atribut yang berujung pada 

pembentukan citra merek. Tahap evaluasi alternatif konsumen juga membentuk 

sebuah preferensi atas merek-merek yang ada dalam kumpulan pribadi dan 
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konsumen juga akan membentuk niat untuk membeli merek yang paling di sukai 

dan berujung pada keputusan pembelian. 

e. Perilaku Pasca Pembelian 

Konsumen setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level 

kepuasan atau ketidapuasan tertentu. Tugas pemasar tidak berakhir begitu saja 

ketika produk dibeli. Para pemasar harus memantau kepuasan pascapembelian, 

tindakan pascapembelian dan pemakaian produk pasca pembelian. 

Kepuasan pembeli merupakan fungsi dari seberapa dekat harapan pembeli 

atas produk dengan kinerja yang dipikirkan pembeli atas produk tersebut. Pentingya 

kepuasan pasca pembelian menunjukkan bahwa para penjual harus menyebutkan 

akan seperti apa kinerja produk yang sebenarnya. Beberapa penjual bahkan 

menyatakan kinerja yang lebih rendah sehingga konsumen akan mendapatkan 

kepuasan yang lebih tinggi daripada yang diharapkannya atas produk tersebut. 

(a) Tindakan pasca pembelian 

Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap produk akan mempengaruhi perilaku 

konsumen selanjutnya. Konsumen merasa puas ia akan menunjukkan 

kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali produk tersebut, 

sebaliknya jka konsumen merasa tidak puas, maka ia mungkin tidak akan 

membeli kembali merek tersebut. 

(b) Pemakaian dan pembuangan pasca pembelian 

Selain perilaku pasca pembelian, dan tindakan pasca pembelian, pemasar juga 

haru memantau cara konsumen dalam memakai dan membuang produk 
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tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan 

diri konsumen, dan lingkungan atas pemakaian yang salah, berlebihan atau 

kurang bertanggung jawab. 

2.2.5 Hubungan Labelisasi dengan Keputusan Pembeli 

Pada zaman sekarang ini masyarakat semakin kritis dengan produk makanan 

halal (Ismoyowati, 2015). Globalisasi yang bergerak dalam berbagai aspek 

kehidupan menyebabkan makin banyak produk yang masuk ke Indonesia, sehingga 

tidak heran masyarakat semakin memiliki banyak referensi untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ghadikolaei 

(2016), label halal berpengaruh tidak hanya untuk konsumen Muslim namun juga 

menjadi pertimbangan untuk Non–Muslim. Penelitian yang dilakukan dari 

beberapa negara seperti Pakistan, Turkey, Malaysia, India dan Indonesia degan 

metode studi literatur. Penelitian ini menggunakan kumpulan literatur jurnal yang 

di himpun sejak tahun 2009 sampai 2016 mengenai Halal Signs dan Halal Symtoms 

yang terdiri dari Halal Brand Names, Halal Logos, Halal Symbols, Halal Labeling 

And Halal Certification. 

Penelitian tersebut menunjukan bahwa Label Halal merupakan bagian yang 

penting dalam mendasari minat beli pada konsumen, hal ini diperkuat dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Akbari, Gholizadeh, & Zommorodi (2014) dimana 

Label Halal menjadi dasar keputusan pembelian konsumen, sebelum terjadi 

keputusan pembelian konsumen telah memiliki minat beli terhadap produk yang 

diinginkan. Penelitian diatas dapat dilihat bahwa adanya Label Halal sangat 

berpengaruh terhadap minat beli dari konsumen. 
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2.2.6 Hubungan Marketing Mix dengan Keputusan Pembelian 

Marketing Mix merupakan salah satu aktivitas aktivitas pemasaran yang dapat 

mendukung berhasil tidaknya suatu usaha yang dijalankan suatu perusahaan. 

Pengaruh terhadap keputusan pembelian dapat diketahui melalui marketing mix. 

Variabel-variabel marketing mix dalam perusahaan dagang yang dikenal dengan 

istilah 4P yaitu : product, price, place and promotion. Keempat variabel ini 

memegang peranan penting, karena apabila keempat variabel itu dilaksanakan 

dengan tepat dan memenuhi sasaran yang diharapkan maka akan sangat 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian yang nantinya berlanjut pada adanya 

rasa puas dan pembelian ulang bagi konsumen yang mengkonsumsinya.  

 Penjelasan diatas dapat diketahui bahwa hubungan antara marketing mix 

dengan keputusan pembelian sangat erat, dengan melaksakan marketing mix yang 

baik maka perusahaan akan dapat mengembangkan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan produknya secara lebih baik pula, sehingga 

akan dapat diketahui kesempatan baru yang berasal dari belum terpenuhinya 

kebutuan konsumen agar melaksanakan keputusan pembelian terhadap produk 

tersebut. 

2.2.7 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian yang kebenarannya masih lemah, sehingga harus diuji secara empiris. 

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori 

yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta melalui pengumpulan data 

(Sugiyono, 2008). Hipotesis juga merupakan sebuah dugaan atau pernyataan yang 
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masuk akal yang mungkin benar dan mungkin keliru (Prof. Dr Winardi, 1989). 

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut. 

Gambar 2.2 Model Hipotesis 

H1 : Diduga terdapat pengaruh labelisasi halal dan marketing mix terhadap 

keputusan pembelian Bakso President di Kota Malang.  

Labelisasi Halal (X1) 

a. Pengetahuan

b. Kepercayaan

c. Penilaian terhadap

labelisasi halal

Marketing Mix (X2) 

a. Product

b. Price

c. Place

d. Promotion

Keputusan Pembelian (Y) 
a. Keinginan

b. Kebutuhan

c. Frekwensi membeli


