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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1    Penelitian Terdahulu 

Dari kajian penelitian terdahulu dapat diperoleh hasil penelitian yang 

merupakan pijakan penting yang dijadikan landasan untuk memulai penelitian ini. 

Beberapa penelitian sebelumnya sebagai berikut :  

Penelitian yang dilakukan oleh (Maya Anggraeni, 2016) dengan judul 

“Pengaruh Persepsi Label Halal, Citra Merek (Brand Image), dan Word Of Mouth 

(WOM) Terhadap Minat Beli Ulang Produk” bertujuan umtuk mengetahui 

pengaruh persepsi label halal terhadap keputusan minat beli ulang konsumen di 

restoran Solarian. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier 

berganda yang sebelumnya diuji dengan asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji 

liniearitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji hipotesis dengan 

jumlah sempel sebanyak 155 responden. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa 

persepsi label halal, word of mouth dan citra merek secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat beli ulang konsumen di restoran Solarian. 

Hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa persepsi label halal, citra merek 

(brand image) dan word of mouth secara simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat beli ulang. Besarnya adjusted r-square adalah sebesar 

58,9% sedangkan 41,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Aris Setyawan, 2011) denga judul “Persepsi 

Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Minuman 
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Berenergi” bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi konsumen atas label 

halal pada produk minuman berenergi terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan 

jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil uji secara parsial menunjukkan 

bahwa variabel ingatan dan variabel perhatian berpegaruh secara parsial terhadap 

keputusan pembelian produk minuman berenergi hanya variabel pemahaman saja 

yang tidak berpengaruh secara persial terhadap variabel dependen. Hasil uji secara 

simultan menunjukkan bahwa variabel pemahaman, variabel ingatan dan variabel 

perhatian berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Adapun seberapa besar variasi nilai pembelian produk minuman berenergi dapat 

dijelaskan oleh ketiga variabel yaitu perhatian, pemahaman dan ingatan dapat 

dilihat dari besaran R Square sebesar 0,891 atau 89,1%. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Riyzal Manun, 2017) dengan judul 

“Pengaruh Strategi Diferensiasi, Citra Merek, Persepsi Harga dan Promosi 

Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Mie Samyang” bertujuan untuk 

mengetahui strategi deferensiasi, citra merek, persepsi harga dan promosi terhadap 

keputusan pembelian. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi 

linier berganda dan uji hipotesis dengan sampel sebanyak 100 responden. Hasil uji 

parsial menunjukkan bahwa variabel strategi diferensiasi, citra merek, persepsi 

harga dan promosi secara parsial berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

produk mie Samyang. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa variabel strategi 

diferensiasi, citra merek, persepsi harga dan promosi secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian produk mie Samyang. Hasi koefisien 

determinasi menunjukkan bahwa nilai Adjusted R2 sebesar 0,416 berarti 41% 
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variasi perubahan keputusan pembelian dipengaruhi oleh variasi dari strategi 

diferensiasi, citra merek, persepsi harga dan promosi. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Charlie Bernando. H, S & Arif Bowo 

Prayoga K, 2015) dengan judul “Pengaruh Persepsi Harga dan Promosi Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen Produk Enervon-C” bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh persepsi harga, promosi terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda, uji 

asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas) dan uji 

hipotesis dengan sampel sebanyak 100 responden.  Hasil uji parsial menunjukkan 

bahwa variabel persepsi harga dan promosi secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa 

variabel persepsi harga dan promosi secara simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian produk Enervon-C. Hasil koefisien 

determinasi menunjukkan bahwa nilai R Square adalah 0,502, artinya 50,2 % 

variasi yang terjadi terhadap tinggi atau rendahnya keputusan pembelian 

disebabkan variasi persepsi harga dan promosi. 

2.2    Landasan Teori 

Pembahasan dalam penelitian ini akan mencakup beberapa konteks 

pembahasan diantaranya yaitu kajian tentang teori persepsi, label halal, persepsi 

harga dan keputusan pembelian konsumen. Kajian tersebut berguna untuk 

membahas bagaimana persepsi label halal dan persepsi harga dalam keputusan 

pembelian produk mie Samyang. 
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2.2.1 Teori Persepsi 

Persepsi adalah proses dimana individu diekspose untuk menerima 

informasi, memperhatikan, dan memahaminya serta dilanjutkan pada proses 

mengingatnya. Persepsi konsumen terhadap suatu produk sangat dipengaruhi oleh 

citra (image) atau penerimaan infromasi dari produk tersebut pada waktu konsumen 

pertama kali melihat ataupun pertama kali mengetahui produk tersebut Proses 

persepsi yang dialami oleh masing-masing konsumen mungkin bisa sama, tapi yang 

dirasakan oleh masing-masing individu bisa berbeda sehingga penafsiran setiap 

individu terhadap sesuatu obyek yang sama bisa saja berbeda, dalam 

menanggapinya dan menilai suatu obyek tertentu dimana persepsi lewat panca 

indera yang memberikan kesan bagi mereka untuk memberi makna bagi 

lingkungannya.. 

Menurut Sunarto (2003:51) persepsi tidak timbul begitu saja, sebelum 

menjadi persepsi yang dapat mempengaruhi psikologi konsumen, informasi yang 

diterima konsumen harus mendapatkan perhatian, pemahaman dan ingatan dari 

konsumen. Model pengambilan keputusan kompleks mengindentifikasi empat 

langkah dalam pengolahan informasi, yakni penala’an informasi, perhatian, 

pemahaman dan ingatan (Assel, 1992:112). Namun pada proses panela’ahan 

informasi ini merupakan bagian awal dari suatu proses pengambilan keputusan 

komples, dan dilihat bagian dari persepsi itu sendiri. Sehingga proses persepsi 

informasi terdiri dari perhatian, pemahaman dan ingatan saja. 

1 Perhatian 

Menurut Kotler dan Keller (2012:162) perhatian merupakan 

kecenderungan yang dialami seseorang dalam memilih informasi yang 
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diterimanya. Sedangkan menurut (Mowen dan Minor, 2002:97) 

perhatian merupakan alokasi kapasitas ke sebuah obyek atau tugas, 

sehingga informasi secara sadar dapat diproses. 

2 Pemahaman 

Menurut Kotler dan Keller (2012:162) pemahaman merupakan individu 

dalam menginterpretasikan informasi sehingga mampu mendukung apa 

yang diyakininya. Sedangkan menurut Mowen dan Minor (2002:102) 

pada tahap pemahaman dari pemrosesan informasi, konsumen secara 

perseptual mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi 

dalam rangka mendapatkan arti dari informasi itu. Pada proses 

interpretasi, konsumen mempergunakan pengalaman, memori, dan 

untuk mengikatkan arti dengan rangsangan yang diterimanya tersebut. 

3 Ingatan 

Menurut Kotler dan Keller (2012:162) ingatan merupakan sikap 

konsumen dalam mengingat hal penting dari sebuah merek yang 

disukainya dan melupakan merek lain dari produk yang tidak 

disukainya. Sedangkan menurut Mowen dan Minor (2002:125) ingatan 

merupakan kemampuan yang memungkinkan para konsumen untuk 

mengantisipasi rangsangan yang mereka hadapi, dan oleh karenanya 

mengekpose diri mereka secara selektif terhadap rangsangan yang 

diinginkan. 

2.2.2 Label Halal 

Menurut Stanton dan William (2004: 282) label adalah bagian sebuah 

produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau tentang penjualannya. 
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Adanya pemberian label halal berdampak secara langsung bagi konsumen untuk 

menarik perhatian produk sehingga memberikan rasa aman dan nyaman terhadap 

produk yang dikonsumsi. Label halal pada produk, dimaksudkan untuk 

memberikan informasi atau keterangan bahwa produk tersebut telah lulus uji 

kehalalan yang dikeluarin oleh MUI sebagai jaminan yang sah bahwa produk yang 

dimaksud adalah halal dikonsumsi serta digunakan oleh masyarakat sesuai dengan 

ketentuan syariah. Sertifikat halal LPPOM MUI yaitu lembaga pengawasan obat 

dan makanan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga inilah yang nantinya 

memberi pengesahan suatu barang yang dikonsumsi yang aman dan halal sesuai 

ketentuan syariah Islam.  

Gambar 2.1 Label Halal MUI  

 

           Sumber: (www.halalmui.org) 

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label 

Halal dan Iklan Pangan  pada Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa label pangan adalah 

setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi 

keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan,Penjelasan tentang 

peraturan pamerintah diatas tentang label halal dan iklan pangan menjelaskan 

bahwa pencantuman keterangan halal atau tulisan “halal” pada kemasan produk 
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adalah merupakan suatu kewajiban, apabila pihak yang memproduksi tau 

memasukan pangan kedalam wilayah Indonesia menyatakan bahwa produknya 

halal bagi konsuemen muslim (Aris Setyawan, 2011). Adanya keterangan tentang 

pangan halal mempunyai makna yang sangat penting terutama bagi konsumen 

muslim, konsumen muslim percaya dengan mengkonsumsi pangan halal akan 

menghindari suatu yang bersifat beracun dan membahayakan bagi kesehatan tubuh 

manusia. Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya 

dibuktikan dalam proses produksinya saja akan tetapi segala aspek pendukung 

proses produksi dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu 

yang digunakan dalam memproduksi panga harus diperhatikan kelahalannya. 

2.2.3 Persepsi Harga 

Persepsi harga adalah bagaimana cara konsumen melihat harga sebagai 

harga yang tinggi, rendah dan adil. Hal ini mempunyai pengaruh yang kuat baik 

kepada minat beli dan kepuasan dalam pembelian (Schiffman, L. dan Kanuk, L., 

2004: 186). Menurut teori Peter dan Olson (2000: 228) tentang persepsi harga 

merupakan bagaimana informasi harga dipahami seluruhnya oleh konsumen dan 

memberikan makna yang dalam bagi mereka. Sedangkan definisi harga sendiri 

menurut Kotler dan Amstrong (2009: 345) yaitu jumlah semua nilai konsumen 

tukarkan dalam rangka mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan 

barang dan jasa. Jadi, berdasarkan teori definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

harga mempunyai dampak terhadap kepuasan dan manfaat  konsumen, dimana jika 

seorang konsumen mengkonsunsmsi suatu barang berlebihan maka manfaat dan 

kepuasan konsumen akan cenderung berkurang atau negatif sehingga konsumen 
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akan selalu berusaha dalam mencapai kepuasan total yang maksimun. Menurut 

Stanton (1998: 308), ada empat indikator yang mencirikan harga yaitu : 

1. Keterjangkauan harga yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh 

produsen atau penjual yang sesuai dengan kemampuan beli konsumen. 

2. Daya saing harga yaitu penawaran harga yang diberikan oleh produsen 

atau penjual berbeda dan bersaing dengan yang diberikan oleh produsen 

lain pada satu jenis produk yang sama. Konsumen membandingkan 

harga dari berbagai alternatif produk yang tersedia sehingga dapat 

memutuskan untuk mengalokasikan dana pada prosuk yang 

dikehendaki. 

3. Kesesuaian harga dengan kualitas produk, yaitu aspek pendapatan harga 

yang dilakukan oleh produsen atau penjual yang sesuai dengan kualitas 

produk yang dapat diperoleh konsumen. Dalam hal ini konsumen 

memiliki persepsi bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas 

yang tinggi. 

4. Kesesuain harga dengan manfaat produk yaitu, aspek penetapan harga 

yang dilakukan oleh produsen atau penjual yang sesuai dengan manfaat 

yang dapat diperoleh konsumen dari produk yang dibeli. 

2.2.4 Keputusan Pembelian Konsumen 

Keputusan pembelian menurut Kotler dan Keller (2010: 204) yaitu 

serangkaian proses yang dilalui konsumen dalam memutuskan tindakan 

pembelian.. Sedangkan devinisi keputusan pembelian menurut Thamrin dan Tantri 
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(2012) menyatakan terdapat peran dalam  keputusan  pembelian, yaitu pencetus ide, 

yaitu orang yang pertama kali mengusulkan untuk membeli produk atau jasa  

lainnya, pemberi pengaruh, yaitu orang yang memandang atau pendapatnya. 

Pengambil keputusan, yaitu orang yang memutuskan setiap komponen dalam 

keputusan pembeliaan, pembeli, yaitu orang yang melakukan pembelian actual dan 

pemakai, yaitu orang yang mengonsumsi produk. Berdasarkan teori – teori diatas 

dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian merupakan proses keputusan yang 

diambil oleh pembeli pada saat melakukan kegiatan membeli suatu barang secara 

langsung yang terlibat dalam memperoleh dan menggunakan barang dan jasa  

Menurut kotler dan keller (2012: 234) ada beberapa tahapan dalam proses 

pengambilan keputusan yang dilakukan pelanggan, yaitu : 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.1 : Model Lima Tahap Proses Membeli 

1 Pengenalan Kebutuhan Proses pembelian dimulai ketika seseorang 

menyadari kebutuhannya. Kebutuhan dapat ditimbulkan oleh rangsangan 

yang berasal dari dalam maupun luar individu.  

Pengenalan Kebutuhan 

Pencarian Informasi 

Evaluasi Alternatif 

Keputusan Membeli 

Perilaku Pasca Pembelian 
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2 Pencarian Informasi Ketika seseorang telah sadar akan kebutuhannya, maka 

akan berusaha untuk mencari informasi tentang bagaimana memenuhi 

kebutuhannya. Dalam tahap ini konsumen dapat dibedakan menjadi dua 

level. Yang pertama, heightene attention, konsumen yang termasuk dalam 

level ini cenderung mau menerima informasi apa saja yang terkait dengan 

produk yang ingin dibeli. Yang kedua, active information search, konsumen 

akan secara aktif mencari semua informasi yang terkait dengan produk yang 

ingin dibeli. 

3 Evaluasi alternatif Dalam melakukan keputusan pembelian, setiap 

konsumen normalnya pasti akan berusaha mencari kepuasan. Sehingga 

dalam mengevaluasi alternatif yang didapat dari hasil pencarian informasi, 

konsumen akan lebih memperhatikan produk yang dapat memberikan 

keuntungan yang dicari atau diharapkan oleh konsumen.  

4 Keputusan Pembelian Dalam memutuskan untuk membeli atau tidak 

membeli, akan ada dua faktor yang mempengaruhi. Pertama, attitudes of 

other, yaitu perilaku seseorang terhadap suatu merek yang mempengaruhi 

pertimbangan konsumen dalam memilih suatu merek Kedua, unanticipated 

situational factors, yaitu meliputi kelengkapan suatu produk di dalam pasar.  

5 Perilaku Pasca Pembelian Setelah melakukan pembelian suatu produk, 

konsumen akan dapat merasakan apakah produk yang dibeli itu memuaskan 

atau tidak. Maka dari situlah konsumen akan mempertimbangkan apakah 

akan cukup sampai disitu saja dia berhubungan dengan merek yang telah 

dibeli (bila tidak puas) atau apakah akan melakukan pembelian ulang ketika 

dia membutuhkan produk yang sama. 
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2.3    Kerangka Pemikiran 

Kerangka pikiran adalah suatu alur atau diagram yang merumuskan tentang 

arah kemana objek masalah peneliti sebagai dasar penelitian. Pada penelitian ini 

peneliti merumuskan kerangka pikiran dari kebutuhan pangan setiap orang. 

Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup untuk bertahan hidup. 

Manusia tidak dapat bertahan karena manusia menempati urutan teratas dalam 

rantai makanan. Berbagai makanan yang ada mie samyang salah satu pilihan dari 

konsumen. Produsen menggunakan strategi agar produk dapat diterima konsumen. 

Yaitu dengan strategi label halal dan harga tersebut. Berdasarkan landasan teori di 

atas, maka diperlukan analisa mengenai bagaimana persepsi label halal dan persepsi 

harga dalam keputusan pembelian konsumen. 

Gambar 4.1 Kerangka Pemikiran Penelitian “Persepsi Label Halal Dan Harga 

Dalam Keputusan Pembelian Konsumen Produk Mie Samyang” 

 

 

                                                t1                 

                                                t2 

 

 

 

      F 

     Sumber : Kerangka Pemikiran Penelitian. 

 

Keterangan : 

Y  : Keputusan Pembelian 

X1  : Label Halal 

Label Halal (X1) 

(1) ((9(X1) 

Harga (X2) 

PERSEPSI 
Keputusan 

Pembelian (Y) 
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X2  : Harga 

F  : Uji F (Pengujian Simultan) 

t1,t2  :  Uji t (Prngujian Parsial) 

              : Pengaruh masing – masing X1, dan X2 terhadap Y 

  : Pengaruh X1, dan X2 terhadap Y secara simultan terhadap Y 

 

Berdasarkan alur diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi label halal dan 

persepsi harga dapat mempengaruhi keputusan pembelian terhadap konsumen. 

Selanjutnya dapat dihipotesakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

persepsi label halal dan persepsi harga dalam keputusan pembelian. 

2.4    Hipotesis 

Berdasarkan pada rumusan masalah, tinjauan teori, dan kerangka pemikiran 

tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu persepsi label 

halal dan persepsi harga berpengaruh secara signifikan dalam keputusan pembelian 

konsumen.



 

 

 

 

 


