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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

         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 

benardi samping itu kehalalan tertera dalam Al - Quran 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) (Shilachul, 2018) 

Menurut syariat Islam, Halal diperuntukan bagi segala sesuatu yang baik dan 

bersih yang dimakan atau dikonsumsi oleh manusia, dimana Allah SWT telah 

menegaskan dalam al-quran surat Al-maidah ayat 3: “Diharamkan bagimu 

(memakan) bangkai, darah, daging babi” (QS. 5:3). Menurut ayat diatas, kata 

“memakan” tidak hanya dimaksudkan memakan melalui mulut, tetapi memakan 

tersebut dapat berarti mengkonsumsi dalam menggunakan olahan babi untuk 

berbagai keperluan termasuk produk pangan maka konsep halal banyak dikenal di 

masyarakat Indonesia khususnya Ummat Muslim. Produk Pangan Halal adalah 

makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau 

bahan memenuhi syariat-syariat Islam (Shilachul, 2018). Menurut Badan Pusat 

Statistika Provinisi Jawa Timur dalam Mayoritas penduduk di Kota Malang yaitu 
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kaum muslim dimana berdasarkan data BPS Jawa Timur pada tahun 2016 jumlah 

pemeluk agama Islam di Kota Malang sebesar 2,46 juta jiwa merupakan penduduk 

Islam kedua di Jawa timur setelah Kota Surabaya, (Badan Pusat Statistika Provinsi 

Jawa Timur, 2016) 

Selain label halal salah satu persoalan konsumen dalam memilih produk 

adalah harga. Harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan 

pendapatan, elemen lain menghasilkan biaya. Perusahaan biasanya. Perusahaan 

biasanya mengembangkan struktur penetapan harga yang merefleksikan variasi 

dalam permintaan dan biaya secara geografis, kebutuhan segmen pasar, waktu 

pembelian, tingkat pemesanan, frekuensi pengiriman, garansi, kontrak layanan dan 

faktor lainnya (Kotler & Philip, 2009). 

Indonesia merupakan negara dengan konsumsi Mie Instan terbesar di dunia 

dalam berdasarkan World Instan Noodles Association (WINA) terdapat 4 negara 

asia yang menjadi negara dengan konsumsi mie Instan terbesar di dunia yaitu : Cina, 

Indonesia, Jepang, dan Vietnam. telah mencantumkan sepuluh konsumen mie 

instan terbesar di dunia untuk tahun 2017. Berdasarkan survei yang dilakukan, 

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat konsumen mie Instan yang 

tinggi. Pada tahun 2013, konsumsi mie Instan masyarakat Indonesia sudah 

mencapai 14,9 miliar bungkus. (Ranu Nugraha, 2017). Sebagai contoh penelitian 

saya yaitu produk mie samyang. Makanan yang berasal dari Korea ini menjadi 

sangat terkenal di Indonesia. Samyang adalah nama perusahaan yang memproduksi 

mie tersebut yaitu samyang foods. Mie ini sangat terpopuler di kalangan remaja 

hingga kaum dewasa karena bentuk kemasan yang menarik menggunakan (huruf 

romanji) membuat konsumen menggemari makanan mie instan yang memiliki rasa 
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pedas ini hot chicken flavor ramen (Kemasan Hitam) dan hot chicken ramen cheese 

rasa ayam keju (Kemasan Kuning) yang diimpor oleh PT. Korinus. Kedua varian 

rasa produk tersebut sudah berlabel Halal. 

Gambar 1.1 Produk Mie Samyang 

 

                   Sumber : Data Primer, 2018 

Terkait pernyataan BPOM pada juni 2017 mengenai empat produk mie instan 

korea yang mengandung babi (tidak halal) yang diimpor oleh PT. Korinus. PT  

Korinus selaku importir Samyang dengan varian yang sudah memiliki sertifikasi 

halal mengaku mengalami kerugian yang signifikan. Kerugian ini diduga sebagai 

akibat pemberitaan di berbagai media massa. Seperti yang dikatakan oleh Sales and 

Marketing Manager PT Korinus Endra Nirwana bahwa sejak berita itu beredar 

hingga 21 Juni 2017 penjualannya sudah turun sekitar 30 persen (Petrus, 2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya pengaruh persepsi label 

halal dan persepsi harga yang ada pada kemasan Mie Samyang dalam keputusan 

pembelian konsumen. Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian ilmiah dalam 

keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini dilakukan terhadap konsumen 

yang pernah membeli dan mengkonsumsi mie samyang di Kota Malang, karena 
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mayoritas penduduk Kota Malang yaitu Ummat Muslim sehingga dapat 

memahami dan mempertimbangkan tentang hukum yang berlaku mengenai label 

halal dan harga tersebut. Atas dasar tersebut maka diperlukan penelitian dengan 

judul “PERSEPSI LABEL HALAL DAN HARGA DALAM KEPUTUSAN 

PEMBELIAN KONSUMEN PRODUK MIE SAMYANG”. 

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi label halal dan persepsi harga dalam keputusan 

pembelian konsumen produk mie samyang ? 

2. Apakah ada pengaruh antara persepsi label halal dan persepsi harga dalam 

keputusan pembelian konsumen produk mie samyang ? 

1.3    Tujuan 

Berdasarkan tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui jawaban dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah 

: 

1. Untuk menganalisis persepsi label halal dan persepsi harga dalam keputusan 

pembelian konsumen produk mie samyang. 

2. Untuk menganalisis adanya pengaruh antara persepsi label halal dan 

persepsi harga dalam keputusan pembelian konsumen produk mie 

samyang.. 
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1.4    Manfaat 

Penelitian yang dilakukan ini sangat diharapkan nantinya dapat bermanfaat 

bagi penulis sendiri dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam proses 

penelitian ini atau pembaca diantaranya : 

1. Bagi Pamerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pamerintah untuk 

selalu meningkatkan keamanan pangan melalui lembaga – lembaga 

bersangkutan seperti LPPOM MUI. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dalam menerapkan teori – 

teori yang diperoleh selama masa kuliah serta diharapkan dapat menambah  

pengetahuan  penulis, dan sebagai wahana potensial untuk mengembangkan 

wacana dan pemikiran dalam menerapkan teori yang ada dengan keadaan 

yang sebenarnya. 

3. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk lebih 

mengenal produk mie Samyang berlabel halal LPPOM MUI serta membuka 

kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi makanan berlabel 

halal LPPOM MUI. 

 

1.5    Batasan Istilah 

Batasan istilah dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ruang 

lingkup pembahasan dalam penelitian agar tidak melebar ke pembahasan lain yang 

menjauhi lingkup penelitian. Penulis akan memfokuskan pada : 
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1. Persepsi adalah proses memilih, mengatur, dan menhinterpretasikan 

informasi yang dialami seorang individu dalam mengartikan apa yang 

dilihatnya (Kotler & Philip, 2009). 

2. Label adalah bagian sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang 

produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau tentang 

penjelasannya (Wiliam J. Stanton, 1998). 

3. Halal adalah pokok utama bagi umat muslim untuk beribadah agar senantiasa 

manusia selalu di jalan yang benar, di samping itu kehalalan tertera dalam Al 

- Quran dan Hadist (Shilachul, 2018). 

4. Harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan 

pendapatan, elemen lain menghasilkan biaya. (Kotler & Philip, 2009). 

5. Keputusan pembelian adalah serangkaian proses yang dilalui konsumen 

dalam memutuskan tindakan pembelian (Kotler dan Keller, 2012). 

6. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun 

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Aris Setyawan, 2011) 

7. Mie Samyang adalah mie instan yang berasal dari korea, yang memiliki cita 

rasa pedas dan sangat populer di kalangan remaja hingga kaum dewasa (Ranu 

Nugraha, 2017) . 

1.6    Pengukuran Variabel 

Penelitian ini akan dilakukan dengan menguji data yang telah diperoleh. Data 

tersebut akan diambil berdasarkan pengukuran tertentu yaitu : 

1 Pengukuran Variabel Persepsi Label Halal. indikator untuk mengukur 

persepsi label halal sebagai berikut : 
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a) Pemahaman. 

b) Perhatian. 

c) Ingatan. 

2 Pengukuran Variabel Harga. (Wiliam J. Stanton, 1998) mengemukakan 

indikator untuk mengukur harga sebagai berikut : 

a. Keterjangkauan harga 

b. Daya saing harga 

c. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

d. Kesesuaian harga dengan manfaat produk 

3 Pengukuran Variabel Keputusan Pembelian. (Kotler & Philip, 2009) 

mengemukakan indikator untuk mengukur keputusan pembelian sebagai 

berikut : 

a) Melakukan pembelian atas dasar jumlah. 

b) Melakukan pembelian atas dasar merek produk. 

c) Kemantapan pembelian sebuah produk. 

d) Melakukan pembelian ulang. 

  


