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BAB I  

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

 Konsumsi merupakan salah satu bentuk perilaku ekonomi yang dilakukan 

dengan memanfaatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku 

ekonomi sendiri merupakan kegiatan konsumen dalam melakukan konsumsi untuk 

kepuasan yang optimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peilaku konsumsi 

individu, yaitu faktor internal itu sendiri, maupun eksternal atau lingkungan. Dalam 

islam, barang-barang yang dikonsumsi adalah barang-barang yang manfaatnya 

menimbulkan kebaikan secara material, moral maupun spiritual pada konsumennya. 

sehingga umat muslim harus senantiasa mengkonsumsi barang-barang yang 

diahalalkan dalam Islam demi kebaikan umat muslim itu sendiri. 

 Batasan antara halal dan haram dalam kehidupan manusia, diterangkan 

secara jelas oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai bentuk penjagaan Allah SWT 

bagi manusia, untuk menjaga kesucian diri mereka dari hal-hal yang diharamkan 

dalam syariat. Karena itu pula Allah SWT akan menghalalkan sesuatu kecuali 

yang jelek.
1
 

 Halal dalam istilah bahasa Arab, didalam agama Islam yang artinya 

“diizinkan” atau “boleh”. Keterangan halal banyak dijumpai diproduk makanan , 

minuman, obat-obatan yang diizinkan untuk diokonsumsi menurut Islam. Konsep 

Islam tentang makanan halal sudah tercantum dalam Al-Qur’an salah satu ayat 

yang menerangkan tentang makanan halal adalah QS. Al-Baqarah :168: 
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َنََََإَنهََََلَكمََ َتَٱلَشَيطََ ًَلََطيَََباََوَلََتَتَبَعىَاََخَطىََ ََ ياَأَيَهاَٱلَناَسََكَلىَاََمَماََفىَٱْلََرَضََحلََ  َ  ََ   َ   َََ  َ  َ
  َ  َ  َ ََ َ  َ   َ  َ  َ َ  َ َ  َ   َ  َََ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ َ  َ   َ  َ َ  َ  َ   َ ََ َ  َََ  َ  َ َ  َ َ   ََ َ  َ  ََََ ََ  َ   َ ََ ََ

ََ َعَدَوََمَبينََ  ََ  َ َ  َ  َ  َ  

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 

terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 

syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 

bagimu”.
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  Ayat  tersebut menjelaskan tentang seruan kepada seluruh umat manusia 

untuk mengkonsumsi makanan halal dan yang baik (thayyib). Ini menandakan 

tentang pentingnya untuk mengkonsumsi makanan halal. Makanan halal dan yang 

baik, memiliki dampak bagi tubuh orang yang mengkonsumsi. Karenanya, uamt 

Islam dilarang keras memakan dan meminum dari suatu jenis masakan apa pun, 

kalau bukan produk halal dan thayyib dalam perspektif Islam. 

 Mengkonsumsi produk halal khususnya makanan halal adalah syarat yang 

ditetapkan dalam syariat Islam seperti ditegaskan dalam Al-Qur’an. Atas dasar itu, 

umat Islam sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar produk-produk yang 

akan dikonsumsi dijamin kehalalan dan kesuciannya. Disamping itu produsen 

dituntut memproduksi produk-produk halal yang akan dikonsumsi oleh 

masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam sebagai tanggung 

jawab keagamaannya.
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  Selain itu kejelasan antara makanan halal dan haram tentunya akan 

membuat konsumen khususnya muslim akan semakin tenang dalam 

mengkonsumsinya, karena dapat memilih makanan halal tanpa khawatir terdapat 

kandungan yang haram di dalamya. 
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  Dari segi lain, bahwa halal dan haram beredar menurut perputaran 

perundang-undangan Islam secara umum, yaitu suatu perundang-undangan yang 

berdiri di atas landasan demi muwujudkan kebaikan untuk umat manusia dan 

menghilangkan beban yang berat serta mempermudah umat manusia.
4
 

  Khusus di Indonesia terdapat sebuah lembaga khusus yang berwenang dalam 

menyeleksi serta mengaudit produk-produk makanan yang dikonsumsi oleh umat 

muslim untuk menjamin kehalalannya. Lembaga ini adalah Lembaga Pengawasan dan 

Peredaran Obat dan Makanan-Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).
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Lembaga ini adalah lembaga yang mengawasi peredaran makanan yang 

ada di masyarakat dan secara khusus memiliki wewenang untuk memberikan 

Sertifikasi Halal pada produk dalam kemasan. 

 Sertifikasi Halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang 

menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.
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 Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendaptkan izin 

pencantuman label halal pada kemasan produk dari Majelis Ulama Indonesia.
7
 

Produsen yang telah mendaftarkan produk makanannya ke lembaga ini serta lulus 

uji kehalalannya maka diperbolehkan untuk memakai label halal dalam kemasan 

tersebut. Artinya proses serta zat yang terkandung dalam makanan tersebut telah 

terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syariat, sehingga dapat dikonsumsi 

dengan baik oleh umat muslim. 
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 Apabila terdapat suatu produk kemasan yang belum terdapat labelisasi 

kehalalan, secara otomatis di ragukan kehalalannya dan umat Islam dapat berhati-

hati dalam menentukan untuk membeli produk tersebut. 

 Selain label halal, faktor citra merek juga menjadi pertimbangan 

konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Hal ini dikarenakan citra 

merek akan memberikan penilaian lebih terhadap produk itu sendiri. Maka setiap 

perusahaan akan berusaha menyusun strategi pemasaran yang dapat menjangkau 

pasar sasarannya dengan seefektif mungkin. 

 Merek produk menjadi salah satu perhatian dan pertimbangan konsumen 

dalam memutuskan membeli produk perusahaan. Pilihan konsumen pada suatu 

merek produk tergantung pada citra merek yang melekat pada produk tersebut. 

Apakah merek suatu produk memiliki citra yang baik atau tidak, yang kemudain 

ditunjang dari kualitas produk itu sendiri. Perusahaan harus mampu memberikan 

yang terbaik, yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

 Banyak beredar berbagai macam bahan atau produk makanan yang masih 

belum ada keterangan halal atau label halal dan diragukan kejelasan proses 

pembuatan juga bahannya. Seperti disekitar tempat tinggal kita banyak berbagai 

pilihan makanan olahan kemasan yang membuat pembeli dapat memilih makanan 

yang diinginkan,khususnya makanan yang banyak dijual disekitar tempat 

perkuliahan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Banyak mahasiswa 

yang berbeda pendapat mengenai pilihan produk makanan yang ingin dikonsumsi, 

mulai dari mempertimbangkan keinginan kebutuhan maupun melihat kemasan 

label produk. Setiap konsumen muslim memperhatikan produk makanan yang ia 
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beli, dan dari setiap perilaku individu muslim khususnya pada mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang pasti berbeda-beda. Oleh karena itu dengan 

adanya latar belakang ini peneliti tertarik meneliti tentang “Pengaruh Label 

Halal Dan Citra Merek Produk Makanan Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang” 

 

B.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : Apakah Label Halal Dan Citra Merek Produk Makanan 

Berpengaruh Terhadap Keputusan Pembelian Konsumsen Pada Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Label 

Halal Dan Citra Merek Produk Makanan Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumsen Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka manfaat dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan perusahaan dapat mengetahui bagaimana pengaruh 

label halal dan citra merek terhadap keputusan pembelian konsumen. 
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Informasi ini sebagai bahan masukan bagi pimpinan perusahaan untuk 

membuat labelisasi halal dan citra merek produk makanan. 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan 

pengaplikasikan ilmu pengetahuan di bidang manajemen dan agama islam, 

sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna menambah wawasan dan 

pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen pemasaran. 

 

F.  Sistematika Penulisan 

 Untuk menghasilkan penulisan yang teratur dan mudah dipahami, maka 

penulis menyusun dan menguraikan penelitian ini dalam lima bab sebagai berikut: 

BAB 1:   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II:   TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan landasan teori yang nantinya akan sangat 

membantu dalam analisis hasil-hasil penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III:  METODE PENELITIAN 

Pada Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini, 

yakni meliputi : jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data, teknik analisa data, serta uji validitas dan reliabilitas data. 
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BAB IV:  HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini, penulis menganalisis sejauh mana pengaruh label halal dan 

citra merek terhadap keputusan pembelian konsumen berdasarkan data yang telah 

dikumpulkan dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V:   KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memaparkan tentang kesimpulan serta saran yang nantinya dapat 

digunakan oleh perusahaan/ organisasi guna memperbaiki dan melakukan 

penyempurnaan penelitian di masa yang datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


