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Abstrak 

Mirani. 105251103416.2016. Pengaruh Labelisasi Halal Pada Produk 

Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Ditinjau Dari Hukum Islam. 

Dibimbing oleh Muchlis Mappangaja dan Ulil Amri. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu bertujuan untuk 

mengetahui apakah terdapat pengaruh labelisasi halal pada produk makanan  

terhadap keputusan pembelian ditinjau dari hukum islam. 

Penelitian ini dilaksanakan dikota Makassar yang berlangsung  2 bulan 

dari Februari hingga Maret 2020. Teknik penentuan sample dilakukan secara 

sensus dengan 60 responden melalui 3 variable yaitu 2 variable terikat yaitu 

labelisasi halal dan pemasaran,serta 1 variable bebas yaitu keputusan 

pembelian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa labelisasi halal melalui pemasaran 

terhadap keputusan pembelian berpengaruh secara signifikan yang ditandai 

dengan adanya responden memberikan jawaban yang baik. Sebagaimana 

jawaban responden mengenai labelisasi halal pada keputusan 

pembelian,hasilnya menyatakan bahwa 45 menjawab setuju, 7 netral, 5 sangat 

setuju, 2 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Hal ini menandakan bahwa pelaku 

usaha senantiasa memberikan yang terbaik bagi konsumennya. Adapun 

jawaban responden terhadap label halal pada pemasaran menyatakan bahwa 49 

setuju, 8 sangat setuju, 3 netral. Faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian adalah pemasaran. Sebagaimana jawaban responden 

menyatakan sebanyak 43 menjawab setuju, 13 netral, 4 sangat setuju dan tidak 

setuju. . Ini menandakan bahwa Labelisasi Halal melalui pemasaran terhadap 

keputusan pembelian ditinjau dari hukum Islam merupakan factor yang 

berpengaruh baik ataupun buruk. 

 

Kata Kunci : Labelisasi Halal, Pemasaran,Keputusan Pembelian 
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Abstract 

Mirani. 105251103416.2016. Effect of Halal Labeling on Food Products on 

Purchasing Decisions in Terms of Islamic Law. Supervised by Muchlis 

Mappangaja and Ulil Amri. 

This study uses a quantitative method that aims to determine whether there is 

an influence of halal labeling on food products on purchasing decisions in 

terms of Islamic law. 

This research was conducted in the city of Makassar, which lasted 2 months 

from February to March 2020. The sampling technique was done by census 

with 60 respondents through 3 variables, namely 2 dependent variables, namely 

halal labeling and marketing, and 1 independent variable, namely the 

purchasing decision. 

The results showed that halal labeling through marketing to purchasing 

decisions had a significant effect marked by the presence of respondents giving 

good answers. As respondents' answers regarding halal labeling in purchasing 

decisions, the results state that 45 answered agree, 7 neutral, 5 strongly agree, 2 

disagree, 1 strongly disagree. This indicates that business operators always 

provide the best for consumers. The respondent's answer to the halal label on 

marketing stated that 49 agreed, 8 strongly agreed, 3 neutral. A very influential 

factor on purchasing decisions is marketing. As the respondent's answer stated 

that 43 answered agree, 13 were neutral, 4 strongly agreed and disagreed. . This 

indicates that Halal Labeling through marketing of purchasing decisions in 

terms of Islamic law is a factor that influences good or bad. 

 

Keywords: Halal Labeling, Marketing, Purchasing Decisions



 
 

ix 

 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur senantiasa teriring do‟a  

dalam setiap hela nafas atas kehadirat Allah SWT. Tuhan yang senatiasa 

melindungi hambanya dan segala Nikmat dan Rahmat-Nya yang diberikan 

kepada  penulis  sehingga  dapat  menyelesaikan skripsi ini dengan  baik. 

Salawat  serta  salam  tercurah  kepada  baginda  Rasulullah  SAW. Para 

sahabat, dan  keluarganya  serta  ummat  yang  senantiasa  istiqomah  dijalan-

Nya. 

Tiada pencapaian  yang  sempurna  dalam setiap langkah, karena 

rintangan  tak akan  meninggalkan  harapan  dan  cita-cita  agung.  Segalanya 

penulis  lalui dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, 

akhirnya  sampai  dititik  akhir  penyelesaian skripsi ini. Namun  semua  tidak 

lepas  dari  uluran  tangan  berbagai  pihak  lewat  dukungan, arahan, 

bimbingan, serta  bantuan  moril  dan  materil. 

Ucapan  terima  kasih  yang  tak  terhingga, peneliti  haturkan  kepada: 

1. Bapak  Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM. selaku  Rektor  

Universitas Muhammadiyah  Makassar. 

2. Bapak Dr. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Agama 

Islam. 

3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. Selaku  Ketua  Prodi  

Hukum Ekonomi  Syariah. 



 

 

x 
 

4. Bapak  Hasanuddin, SE. Sy., selaku  Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi 

Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh 

pendidikan. 

5. Bapak Dr.Ir.H.Muchlis Mappangaja MP (Selaku Pembimbing I) dan 

Bapak Ulil Amri,S.Sy.,S.H.,M.H (Selaku Pembimbing II) dalam 

menyelesaikan Skripsi  ini. 

6. Bapak/Ibu  para  dosen  Fakultas  Agama  Islam  Universitas  

Muhammadiyah Makassar  yang senantiasa membimbing penulis 

selama menempuh pendidikan  di  Hukum  Ekonomi  Syariah. 

Teman-teman penulis, yang selalu memberikan dukungan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

Terakhir ucapan terima kasih kepada keluarga, yang tiada henti-hentinya 

mendoakan, memberi dorongan moril,semangat maupun materil selama 

menempuh pendidikan. 

Penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang 

sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan 

berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. 

Amiin.  

Makassar, 9  Mei  2020 

Penulis 

Mirani 



 
 

x 

 

DAFTAR ISI 

Sampul ...................................................................................................................... i 

Halaman Sampul ...................................................................................................... ii 

Persetujuan Pembimbing ........................................................................................ iii 

Pengesahan Skripsi .................................................................................................. iv 

Berita Acara Munaqasyah ...................................................................................... v 

Surat Pernyataan Keaslian Skripsi ........................................................................ vi 

Abstrak...................................................................................................................... vii 

Abstract ..................................................................................................................... viii 

Kata Pengantar ........................................................................................................ ix 

Daftar Isi ................................................................................................................... x 

BAB I PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang ............................................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah ......................................................................................... 4 

C. Tujuuan Penelitian ........................................................................................ 4 

D. Manfaat Penelitian ........................................................................................ 4 

BAB II TINJAUAN TEORITIS 

 A.Kajian Teori.................................................................................................... 6 

   1.Labelisasi Halal ............................................................................................ 6 

       A.Fungsi Dan Tujuan Label ........................................................................... 7 

      B.Jenis-Jenis Label ........................................................................................ 8 



 

 

xi 
 

      C.Ketentuan Dan Peraturan Label ................................................................. 8 

   2.Produk Makanan ......................................................................................... 14 

   3.Produksi Dalam Pandangan Islam ............................................................. 21 

B. Kerangka Pikir .............................................................................................. 23 

C. Kerangka Konseptual ................................................................................... 24 

D. Hipotesis Penelitian ....................................................................................... 25 

BAB III Metode Penelitian 

A. Desain Penelitian .......................................................................................... 26 

1. Jenis Penelitian......................................................................................... 26 

2. Pendekatan Penelitian .............................................................................. 26 

B. Lokasi Dan Objek Penelitian ...................................................................... 26 

C. Variable Penelitian....................................................................................... 26 

1. Variable Bebas ......................................................................................... 27 

2. Variable Terikat ....................................................................................... 28 

D. Defenisi Operasional Variable .................................................................... 28 

E. Populasi Dan Sample ................................................................................... 28 

a. Populasi .................................................................................................... 28 

b. Sampel...................................................................................................... 28 

F. Instrument Penelitian .................................................................................. 29 

G. Teknik Pengumpulan Data ......................................................................... 29 

1. Data Primer .............................................................................................. 29 



 

 

xii 
 

2. Data Sekunder .......................................................................................... 30 

H. Teknik Analisis Data.................................................................................... 31 

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

A. Latar Belakang Munculnya Produk Makanan Halal Dikota 

Makassar 

a. Sejarah Ukm Mozza Corndog ..................................................................... 33 

b. Sejarah Ukm Mozza Kanre Jokka .............................................................. 35 

c. Teknik Pemasaran ........................................................................................ 36 

d. Penghasilan Ukm Mozza Corndog .............................................................. 36 

e. Penghasilan Ukm Mozza Kanre Jokka ....................................................... 36 

f. Menu Produk Makanan Mozzarella Corndog ........................................... 38 

   1. UKM Mozza Corndog ................................................................................. 38 

   2. UKM Mozza Corndog Kanre Jokka ............................................................ 38 

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Pembelian Pada 

Penggunaan Label Halal Produk Makanan 

         A. Cara Pengolahan Ukm Mozza Corndog .................................................. 39 

         B. Cara Perolehan ........................................................................................... 40 

         C. Kehalalan Bahan Makanan....................................................................... 40 

a. Cara Pengolahan Ukm Mozza Corndog Kanre Jokka................................ 41 

b. Cara Perolehan ........................................................................................... 41 

c. Kehalalan Bahan-Bahan ............................................................................. 41 



 

 

xiii 
 

     d. Manfaat Makanan Halal Bagi Manusia ...................................................... 42 

C. Hikmah Yang Terkandung Dalam Aturan Yang Diberikan Allah   

Swt 

1. Zatnya Halal ............................................................................................... 43 

2. Cara Memperolehnya Halal ....................................................................... 43 

3. Halal Cara Pengolahannya ......................................................................... 44 

A. Haram Dengan Sendirinya ........................................................................ 45 

B. Haram Karena Factor Eksternal ................................................................ 46 

D. Pembahasan Hasil Penelitian ....................................................................... 47 

        A. Analisis Data ................................................................................................ 47 

        B. Deskripsi Hasil Penelitian ........................................................................... 48 

1. Labelisasi Halal .......................................................................................... 48 

2. Pemasaran .................................................................................................. 49 

3. Keputusan Pembelian................................................................................. 50 

        C. Uji Validasi Dan Reliability ....................................................................... 51 

1. Uji Model Specification ........................................................................... 52 

  Tabel Overview ....................................................................................... 52 

2. Evaluasi Model Pengukuran ................................................................... 52 

1. Evaluasi Measurement (Outer) Model................................................... 53 

  A. Uji Validitas ........................................................................................... 53 

 Algoritma .............................................................................................. 53 



 

 

xiv 
 

B. Uji Reliabilitas ......................................................................................... 55 

 Composite Reliability ........................................................................... 55 

 Cronbach‟s Alpha ................................................................................. 56 

 Communality Dan Redundancy ............................................................ 56 

C. Pengujian Model Structural ................................................................... 57 

 R-Square ............................................................................................... 57 

 Path Coefficients ................................................................................... 57 

D. Jawaban Hasil Penelitian ....................................................................... 58 

 Output Bootstrapping ........................................................................... 60 

BAB V Penutup 

A. Kesimpulan ................................................................................................... 61 

B. Saran ............................................................................................................. 61 

C. Rekomendasi ................................................................................................ 62 

Daftar Pustaka ......................................................................................................... 64 

Riwayat Hidup ......................................................................................................... 67 

Lampiran



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Diera sekarang ini,berbagai jenis makanan dalam lingkungan sehari-

hari semakin banyak bermunculan,hal tersebut dilakukan untuk menarik 

minat orang lain untuk mengkonsumsinya. Berbagai jenis makanan mulai 

dipasarkan seiring perkembangan zaman pada masa sekarang.Banyak orang 

yang lebih suka mengkonsumsi makanan siap saji daripada mengolah 

makanan sendiri. Produk makanan yang disajikan selain memudahkan 

masyarakat dalam memperolehnya tanpa harus repot memasak sendiri, 

makanan yang disediakan oleh setiap pelaku usaha juga dapat membantu 

perekonomiannya berjalan dengan baik. Sehingga keuntungan dari kedua 

pihak baik pembeli dan penjual sama-sama dimudahkan. Konsumen adalah 

titik terpenting dalam melakukan suatu usaha,tanpa konsumen produk 

makanan yang dipasarkan tidak akan laku. Setiap orang memilih pandangan 

masing-masing dalam menilai suatu produk makanan yang 

disediakan,sehingga pelaku usaha perlu untuk meningkatkan kualitas 

produk makanan yang disediakannya. Dalam agama Islam sangatlah 

penting dalam mengolah suatu produk makanan yang akan diberikan pada 

konsumen, kata halal dalam agama Islam sangat penting karena tidak semua 

jenis makanan yang ada dan disediakan oleh pelaku usaha dalam 

masyarakat itu halal disebabkan karena penduduk yang ada diwilayah 
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Indonesia memiliki beragam agama dan Budaya masing-masing,meskipun 

mayoritas beragama Islam. 

Menurut beberapa ahli yaitu Menurut Kotler & Keller produk adalah 

segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu 

keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, 

orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide.1 Pembelian sebuah 

produk bukan hanya sekedar untuk memiliki produk tersebut tetapi juga 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.Konsep kehalalan di 

kehidupan masyarakat Indonesia sudah diterapkan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Lawan halal adalah haram yaitu tidak dibenarkan atau 

dilarang menurut ajaran islam. Dalam surat An-Nahl ayat 114 dijelaskan:  

ُ َحََلًلا طَيِّباا وَ  ا َرَزقَُكُم َّللاَّ ِ إِْن ُكْىتُْم إِيَّايُ تَْعبُُدونَ فَُكلُىا ِممَّ اْشُكُروا وِْعَمَت َّللاَّ  

Terjemahan : "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah 

diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya 

kepada-Nya saja menyembah."2 

Kelayakan usaha mempunyai prospek yang begitu bagus untuk 

dikembangkan dalam hal produksi,keuangan,pemasaran yang kegiatannya 

tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku,moral,kepercayaan, 

agama,dan adat istiadat masyarakat setempat. Sebagaimana Hadist riwayat 

Rifa‟ah Bin Rafi‟ Bin Khadij  dimana beliau adalah orang yang pertama 

tiba di Madinah dan mengalami semua peperangan bersam Rosulullah 

SAW. Katanya bahwa Nabi SAW pernah ditanya “ Manakah usaha yang 

                                                             
1
https://marketingeducate.blogspot.com/2017/10/definisi-prodku-menurut-para-

ahli.html 

2
https://tafsirweb.com/4462-surat-an-nahl-ayat-114.html 

https://marketingeducate.blogspot.com/2017/10/definisi-prodku-menurut-para-ahli.html
https://marketingeducate.blogspot.com/2017/10/definisi-prodku-menurut-para-ahli.html
https://tafsirweb.com/4462-surat-an-nahl-ayat-114.html
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paling baik ? beliau menjawab : jual-beli yang bersih,yaitu jual-beli yang 

bersih dari sumpah palsu untuk melariskan barang dagangannya dan 

bersih dari tipuan jual-beli.”   3 

Didahulukannya suatu usaha dari tangan jual-beli yang bersih pada 

hadist daiatas,menunjukkan bahwa usaha atau produksi dengan 

mengandalkan kemampuan sendiri itulah yang paling utama. Mencari rezki 

dalam bidang ekonomi mencakup semua pekerjaan yang dilakukan manusia 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hadist diatas menjadi dalil yang 

menunjukkan sesuatu yang disenangi manusia,yaitu usaha seseorang 

(pengusaha). Rasululloh SAW. hanya ditanyai usaha yang terbaik,yaitu 

usaha yang paling halal dan paling berkah. 

Adapun permasalahan yang terjadi dalam pemasaran produk 

makanan siap saji berdasarkan observasi awal penjualan produk makanan di 

Jl. Cendrawasih III yaitu banyaknya konsumen yang melirik makanan siap 

saji ini berdasarkan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha tersebut 

terhadap pemberian Labelisasi Halal pada kemasan produk makanannya . 

Untuk mengetahui apakah pengaruh Labelisasi Halal produk 

makanan siap saji tersebut mempengaruhi daya beli masyarakat. Maka 

dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh  Labelisasi Halal Pada Produk Makanan Terhadap 

Keputusan Pembelian Ditinjau Dari Hukum Islam” 

 

                                                             
3
 Isnaini Harahap dan Marliyah.Hadis-hadis Ekonomi,(Jakarta:cetakan ke-

2,2017),h.53-54 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian  latar belakang diatas, maka yang menjadi 

masalah dalam dalam penulisan ini adalah : 

1. Apakah Label Halal berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian ? 

2. Apakah pemberian Label  Halal pada kemasan mampu menjamin 

kualitas produk  makanan ? 

3. Apakah  ada pengaruh Label Halal pada pemasaran terhadap 

pembelian konsumen ditinjau dari hukum Islam ? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian  ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang 

signifikan terhadap pemberian Labelisasi halal pada kemasan produk  

makanan terhadap pembelian konsumen di Kota Makassar. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Bagi peneliti adalah : 

1. Mengetahui pengaruh  pemberian labelisasi halal terhadap 

pembelian konsumen. 

2. Mengetahui perkembangan usaha produk makanan siap saji di Kota 

Makassar 
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Bagi Lembaga/Instansi : 

1. Sebagai bahan pertimbangan akan pentingnya makanan berlabel 

halal bagi masyarakat Muslim. 

Bagi pemerintah dan peneliti berikutnya : 

1. Diharapkan dapat memberikan penyuluhan masyarakat terhadap 

pentingnya suatu produk yang berlabel halal bagi Muslim. 

2. Sebagai acuan dan bacaan pihak yang melakukan penelitian serupa 

dengan masa yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. KAJIAN TEORI 

1. Labelisasi Halal 

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada 

kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus 

sebagai produk halal. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan 

yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang 

disertakan pada pangan.Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang 

membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya.  

Menurut Swasta label yaitu bagian dari sebuah barang yang berupa 

keterangan (kata-kata) tentang barang tersebut atau penjualnya. Jadi, sebuah label 

itu mungkin merupakan bagian dari pembungkusnya, atau mungkin merupakan 

suatu etiket yang tertempel secara langsung pada suatu barang.
4
 

Menurut Tjiptono label merupakan bagian dari suatu produk yang 

menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label biasa 

merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) 

yang dicantelkan pada produk.5 

 

 

Dari penjelasan di atas tentang proses labelisasi halal tersebut dapat di 

tarik kesimpulan, yaitu Label Halal merupakan suatu apresiasi yang diberikan 

                                                             
4
 Swasta, Basu. 1984. Azas-Azas Marketing. Yogyakarta: Liberty.h.141 

5
 Tjiptono, Fandy. 1997. Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Andi.h.107 
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kepada produk – produk yang telah memenuhi kriteria halal menurut ajaran agama 

Islam. 

a. Fungsi dan Tujuan Label 

Menurut Kotler fungsi dari label itu sendiri adalah sebagai berikut : 

1. Label mengidentifikasi produk  atau merek. 

2. Label menentukan kelas produk. 

3. Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk (siapa pembuatnya, 

dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya, dan 

bagaimana menggunakan secara aman). 

4. Label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik.
6
 

Adapun tujuan label adalah sebagai berikut : 

1. Memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus 

membuka kemasan.  

2. Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang 

hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, 

terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik.  

3. Memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk 

yang optimum. 

4. Sarana periklanan bagi produsen.  

5. Memberi rasa aman bagi konsumen. 

b. Jenis-jenis Label  

                                                             
6
 Kotler, Philip. 2000. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Prenhallindo.h.478 
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Menurut Simamora label diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, 

yaitu sebagai berikut :
7
 

1. Label produk (product label) adalah bagian dari pengemasan sebuah produk 

yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk.  

2. Label merek (brand label) adalah nama merek yang diletakkan pada 

pengemasan produk. 

3. Label tingkat (grade label) mengidentifikasi mutu produk, label ini bisa 

terdiri dari huruf, angka atau metode lainya untuk menunjukkan tingkat 

kualitas dari produk itu sendiri. 

4. Label deskriptif (descriptive label) menggambarkan isi, pemakaian dan ciri-

ciri produk. Pemberian label (labeling) merupakan elemen produk yang 

sangat penting yang patut memperoleh perhatian saksama dengan tujuan 

untuk menarik para konsumen. 

c. Ketentuan dan Peraturan Label  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang label 

dan iklan pangan, label produk sekurang-kurangnya memuat nama produk, 

berat bersih atau isi bersih, serta nama dan alamat pihak yang memproduksi 

atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia. 

1. Nama Produk Pangan,pada setiap produk pangan terdapat nama produk yang 

memberikan keterangan mengenai identitas produk pangan yang 

menunjukkan sifat dan keadaan produk pangan yang sebenarnya. Untuk 

                                                             
7
 Simamora, Henry. 2000. Manajemen Pemasaran Internasional. Jakarta: Salemba 

Empat.h.502 
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produk pangan yang sudah terdapat dalam Standar Nasional Indonesia 

penggunaan nama produk menjadi bersifat wajib.  

2. Keterangan Bahan yang Digunakan dalam Pangan,keterangan ini diurutkan 

dari bahan yang paling banyak digunakan kecuali vitamin, mineral dan zat 

penambah gizi lainnya. Bahan tambahan pangan atau pengawet yang 

digunakan juga harus dicantumkan. Pernyataan mengenai bahan yang 

ditambahkan, diperkaya, atau difortifikasi juga harus dicantumkan selama itu 

benar dilakukan pada proses produksi dan tidak menyesatkan.  

3. Berat Bersih Atau Isi Bersih Pangan,keterangan tersebut dinyatakan dalam 

satuan metrik seperti gram, kilogram, liter atau mililiter. Untuk produk 

makanan padat dinyatakan dalam ukuran berat, produk makanan cair 

dinyatakan dalam ukuran isi dan produk makanan semi padat atau kental 

dinyatakan dalam ukuran isi atau berat.  

4. Nama dan Alamat Pabrik Pangan,pada produk pangan berisi keterangan 

mengenai nama dan alamat pihak yang memproduksi, memasukkan dan 

mengedarkan pangan ke wilayah Indonesia. Untuk nama kota, kode pos dan 

Indonesia dicantumkan pada bagian utama label sedangkan nama dan alamat 

dicantumkan dalam bagian informasi.  

5. Tanggal Kedaluwarsa Pangan,setiap produk pangan mempunyai keterangan 

kedaluwarsa yang tercantum pada label pangan. Keterangan kedaluwarsa 

yaitu batas akhir suatu pangan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya 

mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen. 
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6. Nomor Pendaftaran Pangan,dalam hal peredaran pangan, pada label pangan 

tersebut wajib mencantumkan nomor pendaftaran pangan. Tanda MD untuk 

pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri dan tanda ML untuk pangan 

olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia.  

7. Kode Produksi Pangan,kode produksi yang dimaksud adalah kode yang dapat 

memberikan penjelasan mengenai riwayat suatu produksi pangan yang 

diproses pada kondisi dan waktu yang sama. Tanggal produksi yang 

dimaksud adalah tanggal, bulan dan tahun pangan tersebut diolah.  

8. Penggunaan atau Penyajian dan Penyimpanan Pangan,keterangan tentang 

petunjuk penggunaan dan atau petunjuk penyimpanan dicantumkan pada 

pangan olahan yang memerlukan penyiapan sebelum disajikan atau 

digunakan. Selain itu, cara peyimpanan setelah kemasan dibuka juga harus 

dicantumkan pada pangan kemasan yang tidak mungkin dikonsumsi dalam 

satu kali makan. Kemudian pada pangan yang memerlukan saran penyajian 

atau saran penggunaan dapat mencantumkan gambar bahan pangan lainnya 

yang sesuai dan disertai dengan tulisan "saran penyajian". 

Menurut peraturan pemerintah Pasal 9 dan Pasal 10, bahwa setiap 

orang yang memproduksi dan mengemas pangan yang dikemas keseluruh 

wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan 

tersebut halal bagi umat islam bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan 

tersebut dan wajib mencancantumkan keterangan halal pada label. Khusus 

mengenai Pasal 30 Ayat 2 e dalam penjelasan Undang-Undang pangan 

disebutkan bahwa keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting 



11 

 

 
 

bagi masyarakat Indonesia  yang mayoritas memeluk agama Islam. Bahkan 

pencantumanya pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap 

orang yang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan kedalam 

wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang 

bersangkutan adalah halal bagi umat Islam.8 

Dalam Al-Qur‟an, Allah memerintahkan agar manusia mengkonsumsi 

makanan dan minuman yang sifatnya halalan dan tayyiban. Firman Allah 

dalam Surat Al-Baqaroh ayat 168 berbunyi : 

ُ لَُكمعَ  ْيطَاِن ۚ إِوًَّ ا فِي اْْلَْرِض َحََلًلا طَيِّباا َوًَل تَتَّبُِعىا ُخطَُىاِت الشَّ ُدو  يَا أَيَُّها الىَّاُس ُكلُىا ِممَّ

 ُمبِيه  

Terjemah Arti: “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.” 9 

 Di dalam Ayat ini terdapat Dalil yang menunjukkan bahwa asalnya 

seluruh benda yang ada itu adalah boleh, hukumnya baik untuk dimakan 

maupun dimanfaatkan, dan yang diharamkan karena dzatnya yaitu yang kotor 

yang merupakan lawan dari yang baik,kedua diharamkan karena dikaitkan 

dengan sesuatu, yaitu yang diharamkan karena bersangkutan dengan hak-hak 

Allah atau hak-hak manusia, yaitu yang merupakan lawan dari yang halal itu 

sendiri. 

                                                             
8 https://pusatdata.hukumonline.com/js/pdfs/web/viewer.html?file=/lt4cce45d93fd6b/ 

parent/539 

9
https://tafsirweb.com/650-surat-al-baqarah-ayat-168.html 

https://pusatdata.hukumonline.com/js/pdfs/web/viewer.html?file=/lt4cce45d93fd6b/
https://tafsirweb.com/650-surat-al-baqarah-ayat-168.html


12 

 

 
 

 Salah satu perlindungan yang diberikan oleh negara kepada umat muslim 

di Indonesia menurut undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang pangan adalah 

memberikan keterangan tentang halal pada label di kemasan pangan, keterangan 

tentang kehalalan untuk suatu produk pangan tersebut mempunyai arti yang 

sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat Indonesia yang 

mayoritas penduduknya beragama Islam agar terhindar dari mengkonsumsi 

pangan yang tidak halal (haram).
10

 

Pencantuman keterangan halal pada label kemasan pangan pada dasarnya 

bersifat sukarela, namun apabila memproduksi atau memasukkan produk pangan 

ke dalam wilayah Indonesia dengan maksud untuk diperdagangkan dan 

menyatakan atau mengklaim bahwa produk tersebut halal bagi umat Islam, maka 

wajib mencantumkan keterangan halal atau tulisan halal pada label kemasan 

produk tersebut, hal ini untuk menghindarkan timbulnya keraguan di kalangan 

umat Islam yang ada di Indonesia terhadap kebenaran pernyataan halal pada 

produk tersebut.
11

 

Yang dimaksud dengan makanan halal menurut Keputusan Menteri 

Kesehatan No.82/MENKES/SK/I/1996 tentang pencantuman tulisan “halal” pada 

label makanan adalah semua jenis makanan dan minuman yang tidak mengandung 

unsur atau bahan yang terlarang/haram dan atau yang diolah/diproses menurut 

hukum agama Islam, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 

tentang label dan iklan pangan, yang dimaksud dengan pangan halal adalah 

                                                             
10

 Undang-Undang No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan 

 
11

 Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan 
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pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk 

dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan 

tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan 

pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan 

yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.12 

Doktrin halalan thoyyib (halal dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan 

secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya 

sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin halalan 

thayyib adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, 

progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif  yakni dengan hadirnya Undang- 

Undang Jaminan Produk Halal. 13 

Jaminan produk halal untuk setiap produk juga dapat memberikan manfaat 

bagi perusahaan, mengingat produk yang bersertifkat halal akan lebih dipilih dan 

digemari konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Hal ini bukan saja 

diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat non muslim, karena masyarakat non 

muslim beranggapan bahwa produk halal terbukti berkualitas dan sangat baik 

untuk kesehatan tubuh manusia.14 

 

                                                             
12

 Penetapan Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama 

 
13  Sofyan Hasan, Sertifkasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya 

di Indonesia, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014, h. 351. 

14  Ma‟ruf Amin, Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan, Jakarta: Pustaka 

Jurnal Halal, 2010, h. 79.  
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 Adapun mengenai pelabelan halal, pelaku usaha pangan wajib 

mencantumkan label halal di dalam dan/atau pada kemasan pangan. Hal ini 

berlaku baik untuk produsen domestik maupun produsen pangan impor yang 

memasuki Indonesia. Pencantuman label ini di dalam dan/ atau pada kemasan 

pangan ditampilkan dengan Bahasa Indonesia secara tegas dan jelas sehingga 

mudah dimengerti oleh masyarakat.
15

 

 Mengenai promosi/iklan label halal terhadap produk pangan maka 

produsen/pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan sekali kehalalan atas 

produk tersebut. Demikian pula terkait dengan iklan Pangan yang 

menyebutkan kehalalan produk pangan setiap orang wajib bertanggung jawab 

atas kebenarannya.
16

 

2. Produk Makanan 

Produk merupakan elemen penting dalam melakukan suatu usaha yang 

akan dilakoni dan akan dipasarkan kepada konsumennya. Fandy Tjiptono 

menyatakan “Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

produsen untuk diperhatikan,diminta, dicari, dibeli, digunakan atau 

dikonsumsi pasar yang bersangkutan”.17 Makanan adalah segala sesuatu yang 

dapat dimakan dan setelah dicerna serta diserap tubuh akan berguna bagi 

kesehatan dan kelangsungan hidup.
18

 

                                                             
15 Tulus Abadi Dkk. Tim Pengkajian Hukum tentang Peran Serta Masyarakat dalam 

pemberian Informasi Halal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan 

Hukum Nasional, Jakarta: 2011, h. 22 
16 Ibid. h.25 
17 https://marketingeducate.blogspot.com/2019/11/definisi-prodku-menurut-para-ahli.html 
18

 Proyek Pembinan Dan Sarana Peguruan Tinggi Agama/IAIN, Ilm Figh,(Jakarta 

Direktorat Pembinaan Peguruan Tinggi Agama Islam), hlm. 525 

https://marketingeducate.blogspot.com/2019/11/definisi-prodku-menurut-para-ahli.html
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Sedangkan Menurut Buchari Alma yaitu “Produk ialah seperangkat 

atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk didalamnya masalah 

warna, harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual (pengecer), dan 

pelayanan pabrik serta pelanan pengecer, yang diterima oleh pembeli guna 

memuaskan keinginannya.”19 

Pangan yang secara jelas dinyatakan haram yaitu bangkai, darah, 

daging babi, binatang yang disembelih atas nama selain Allah SWT, hewan 

yang tercekik, yang terpukul, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, 

binatang yang disembelih disisi berhala, khamar, segala hal yang kotor dan 

haram bagi binatang yang memiliki taring seperti binatang buas dan yang 

memiliki cakar seperti bangsa burung. Allah SWT telah memerintahkan 

manusia dalam ayat al-Quran untuk mengkonsumsi makanan yang halal, dan 

wajib menghindari pangan yang haram.
20

 

Halal artinya dibenarkan. Lawannya haram artinya dilarang, atau tidak 

dibenarkan menurut syari'at Islam. Sedangkan thoyyib artinya bermutu dan 

tidak membahayakan kesehatan. Kita diharuskan makan makanan yang halal 

dan thoyyib, artinya kita harus makan makanan yang sesuai dengan tuntunan 

agama dan bermutu, tidak merusak kesehatan. Dalam ajaran Islam, semua 

jenis makanan dan minuman pada dasarnya adalah halal, kecuali hanya 

beberapa saja yang diharamkan. Yang haram itupun menjadi halal bila dalam 

                                                                                                                                                                       
 

19
 ibid 

20 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta Ikhtiar Baru VanHoeve, 1996), 

hlm. 1071. 
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keadaan darurat. Sebaliknya, yang halal pun bisa menjadi haram bila 

dikonsumsi melampaui batas.
21

 

Makanan halal merupakan pangan yang memenuhi syari'at agama 

Islam baik dari segi bahan baku, bahan tambahan yang digunakan maupun 

cara produksinya sehingga pangan tersebut dapat dikonsumsi oleh orang Islam 

(Muslim) tanpa menimbulkan dosa. Penentuan halal dan haram hanyalah oleh 

Allah SWT.
22

 

Suatu produk dapat dikatakan berhasil jika produk tersebut mampu 

bertahan dan mampu bersaing secara sehat dalam dunia usaha.Menciptakan 

suatu produk bukanlah sesuatu yang mudah tetapi harus melalui beberapa 

tahap untuk mencapai kesuksesan. Dari segi keberhasilan  pelaku usaha kecil 

mengengah tidak kalah saing dengan pelaku usaha yang sebelumnya. 

Meskipun usaha yang dilakoni dari Industry Rumahan ternyata tidaklah bisa 

dianggap remeh,mereka mampu menyaingi para pelaku usaha besar yang ada 

saat ini. Berinovasi dan berani berusaha adalah alasan yang cukup kuat 

sebagai pelaku usaha, tanpa adanya inovasi dalam suatu produk maka produk 

tersebut akan terus seperti itu dan tidak mengalami perubahan. Produk 

makanan siap saji yang saat ini banyak digemari oleh semua kalangan tanpa 

memandang usia, makanan siap saji selain mudah dijangkau juga tidak lagi 

menguras tenaga tetapi menggunakan jasa layanan penyiapan produk makanan 

                                                             
21 Riwan Nurdin Hukum Islam Kontemporer (University Teknologi Mara Melaka, 2015), 

hlm. 263 

22
 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta Ikhtiar Baru Van Hoeve, 

1996), hlm.505 



17 

 

 
 

yang disediakan oleh para pelaku usaha sisa para konsumen yang memilih 

produk makanan tersebut sesuai dengan selera masing-masing,Allah telah 

menegaskan dalam Al-Qur‟an surah Al-Maidah ayat 3 :  

                                                                                                                                             

                                                                                                                                      

                         
                                                                                                            

                                                                                                                                         

…………………………..                                                                                 

Terjemahan :”Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, 

(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang 

terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali 

yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang 

disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan 

anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.Pada 

hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, 

sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku.Pada 

hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan 

kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.Maka 

barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 23 

Produk harus dipandang sebagai pemecah masalah jika mereka dibeli 

karena manfaat yang dihasilkannya, bukan karena produk itu semata.Selain 

itu, produk dapat pula di defenisikan sebagai persepsi konsumen yang 

dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Sebagai pelaku usaha 

harus mencurahkan energi atau berpikir matang-matang dalam menciptakan 

sebuah produk yang dapat memenuhi kebutuhan pasar dan selalu melakukan 

                                                             
23

https://tafsirweb.com/1887-surat-al-maidah-ayat-3.html 

https://tafsirweb.com/1887-surat-al-maidah-ayat-3.html
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perbaikan terus menerus terhadap produk yang akan dipromosikannya. 

Pembeli tidak akan membeli suatu produk bila produk tersebut sama dengan 

produk lainnya atau hanya mengikuti saja tidak ada kemasan yang menarik 

dari produk tersebut. Implikasi yang jelas, yakni orang tidak ragu-ragu lagi 

untuk membeli bahan makanan yang diproduksi baik itu hasil produksi dalam 

negeri maupun yang berasal dari luar negeri, khusus masalah makanan yang 

“dikemas”, mereka hanya merujuk kepada label “halal” yang ada pada 

kemasannya.
24

 

  Adapun beberapa ciri produk yang di sukai konsumen, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Sehat 

Makanan yang sehat adalah makanan yang baik untuk dikonsumsi dan 

menambah energi manusia.Misalnya mengandung viamin,protein,zat 

besi,kalsium, dan sebagaianya. 

2. Halal 

   Sebagai ummat Islam makanan halal sebagai makanan yang secara 

hukum Islam diperintahkan untuk dimakan beradasarkan pedoman agama 

Islam yaitu Al-quran dan hadist. 

 

 

 

                                                             
24 Muhammad Hasbi, Nalar Fiqih Kontemporer, (Jambi: Syariah Press IAIN STS, 2007), 

hlm. 168 
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3. Harga Murah 

     Saat ini sebagian besar konsumen menyukai produk dengan harga 

yang relatif murah, selain harganya yang harus terjangkau tentunya produk 

tersebut harus memiliki kualitas yang cukup baik. 

4. Lokasi pemasaran 

  Konsumen menyukai produk makanan yang mudah untuk dijangkau 

tidak berada jauh dari lokasi tempat tinggalnya,selain mudah dijangkau 

konsumen tidak lagi butuh waktu lama untuk bisa menikmati produk tersebut. 

5. Unik  

Varian rasa yang berbeda-beda mampu menarik minat konsumen 

untuk membeli produk tersebut. 

Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian Konsumen Ada 3 

faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. 

Faktor-faktor tersebut adalah : 

a. Pengaruh Lingkungan.  

Keputusan mereka dipengaruhi oleh budaya,kelas sosial,pengaruh 

pribadi,keluarga,dan situasi. 

b. Faktor internal 

Faktor-faktor tersebut adalah  Sumber daya konsumen, motivasi dan 

Keterlibatan, Pengetahuan,Sikap, dan Kepribadian, dan gaya hidup manusia. 
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c. Proses Psikologis 

Proses psikologis dari konsumen akan membawa mereka pada proses 

berikutnya yaitu pengolahan Informasi, pembelajaran dan, perubahan 

Sikap/Perilaku, yang kesemuanya akan memberikan dampak pada penentuan 

keputusan mereka.  

Kesuksesan usaha adalah suatu keadaan dimana usaha mengalami 

peningkatan dari hasil yang sebelumnya.Menurut Zimmerer kesuksesan usaha 

adalah sebuah hasil yang dicapai dari kemampuan untuk mengembangkan 

ide-ide baru Prinsip-Prinsip Manajemen Operasi kemampuan untuk 

menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang dan 

kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang 

untuk meningkatkan atau untuk memperkaya kehidupan orang-orang.25 

Suatu usaha apabila terletak jauh daripada suppliernya maka akan 

semakin tinggi biaya transportasi dan distribusi barang. Harga dari bahan-

bahan dasar dan bahan-bahan pembantu dipengaruhi pula oleh biaya yang 

harus ditanggung oleh supplier untuk mendistribusikan barang 

tersebut.Tersedianya tenaga kerja baik tenaga kerja terdidik ataupun tenaga 

kerja terlatih yang cukup banyak merupakan faktor yang terpenting.26 

 

 

 

                                                             
25

 Thomas Zimmerer, Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil (Jakarta: Salemba 

empat 2008) hlm. 57 
26

 Hani Handoko, Dasar-Dasar Manajemen Produksi dan Operasi, (Yogyakarta: BPFE, 

2011) 
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3. Produksi dalam Pandangan Islam   

Produksi dalam Islam tidak semata-mata hanya ingin memaksimalisasi 

keuntungan dunia,akan tetapi yang lebih pening adalah memaksimalisai 

keuntungan di akhirat. Berbicara mengenai halal, di dalam al-Qur‟an selalu 

diikuti oleh thayyib. Karena itu dalam bab ini, terlebih dahulu akan dibahas 

makna halal dan thayyib dalam ayat-ayat al-Qur‟an, kemudian pengaruh 

teknologi terhadap kehalalan dan keharaman, dan berakhir dengan pengaruh 

halal dan thayyib terhadap rohani dan jasmani. Halal dan thayyib penting 

diketahui sebelum memasuki pengertian pengaruh teknologi terhadap 

keharaman makanan masa kini.
27

 

Menurut hukum Islam, secara garis, perkara (benda) haram terbagi 

menjadi dua, haram li-zatih dan haram li-gairih. Kelompok pertama, substansi 

benda tersebut diharamkan oleh agama; sedang yang kedua, substansi 

bendanya halal (tidak haram) namun cara penanganan atau memperolehnya 

tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Dengan demikian, benda haram jenis 

kedua terbagi menjadi dua. Pertama, bendanya halal tapi cara penanganannya 

tidak dibenarkan oleh ajaran Islam; misalnya kambing yang tidak di potong 

secara syar‟i; sedang yang kedua, bendanya halal tapi diperoleh dengan jalan 

atau cara yang dilarang oleh agama, misalnya hasil korupsi, menipu dan 

sebagainya.
28

 Makanan yang enak dan lezat belum tentu baik untuk tubuh, dan 

boleh jadi makanan tersebut berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya makanan 

                                                             
27 Hj. Aisjah Girindra, Dari sertifikasi Menuju Labelisasi Halal (Jakarta: Pustaka Jurnal 

Halal, 2008), hlm. 13 
28 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Majelis 

Ulama Indonesia, 2010), hlm. 17 



22 

 

 
 

yang tidak halal bisa mengganggu kesehatan rohani. Daging yang tumbuh dari 

makanan haram, akan dibakar di hari kiamat dengan api neraka.
29

 

Makanan halal merupakan pangan yang memenuhi syari'at agama 

Islam baik dari segi bahan baku, bahan tambahan yang digunakan maupun 

cara produksinya sehingga pangan tersebut dapat dikonsumsi oleh orang Islam 

(Muslim) tanpa menimbulkan dosa. Penentuan halal dan haram hanyalah oleh 

Allah SWT.
30

Menurut Nejatullah, tujuan produksi dalam Islam yaitu 

memenuhi kebutuhan diri secara wajar,memenuhi kebutuhan 

masyarakat,keperlun masa depan,geneasi akan datang,da pelayanan terhadap 

masyarakat.31 Umar Bin Khattab misalnya mengatakan : 

Barang siapa yang memperdagangkan sesuatu sebanyak tiga 

kali,namun tidak mendapatkan sesuatu pun didalamnya,maka hendaklah 

beralih darinya kepada yang lain.
32

 

Semua sistem ekonomi sepakat bahwa produksi merupakan poros 

aktivitas ekonomi, dimana kegiatan konsumsi maupun distribusi tidak 

mungkin dilakukan tanpa melalui proses produksi. Seseorang dapat  

menjadikan sebagian hartanya untuk modal tetap dalam ekonomi yang 

produktif sebab segala usaha yang dihasilkan dari produksi dalam Islam 

dinilai sebagai sedekah.33 

 

                                                             
29

 Ibid. h. 27 
30 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta Ikhtiar Baru VanHoeve, 1996), 

hlm.505. 

31
 Isnaini Harahap dan Marliyah.Hadis-hadis Ekonomi,(Jakarta:cetakan ke-2,2017),h.55 

32
 Ibid.h.58 

33
 Ibid.h.57 
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B. KERANGKA PIKIR 

Al-Qur’an 

QS. Al-Baqoroh : 168  

Al-Maidah : 03 

 QS. An-Nahl :114 

As-Sunnah 

 Imam Al-SYafi’i dan HR. Ahmad  
tentang Jual-Beli Halal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Studi Teoritik  
 

1.Apabila permintaan 
naik,maka harga 
relatif akan naik. 
apabila permintaan 
turun,maka harga 
relatif akan turun. 

2.Semakin tinggi harga 
suatu barang, maka 
semakin banyak 
barang yang akan 
ditawarkan,ataupun 
sebaliknya. 
 

Studi Empirik  
 

1.Imam Syafi’i berpesan setiap 
orang yang berbicara dengan 
bersumber dari Al-Qur’an 
dan Hadis, maka ucapannya 
adalah benar, tetapi jika 
selain dari keduanya maka 
ucapannya hanyalah igauan 
belaka.   

2.Ibnu Utsaimin berkata 
bahwasanya “Selama dalam 
akad tidak terdapat unsur 
kezaliman,gharar,dan riba 
maka akad tersebut sah.” 
 

3. 

Studi 

Rumusan 

Masalah  

Hipotesis 

Analisis Kualitatif 

Skripsi 

1. Pengembangan Ilmu  
2. Manfaat karya ilmiah  
3. Motifasi penelitian lanjutan  
4. Kesimpulan dan 

rekomendasi  

Analisis Kuantitatif  
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C. KERANGKA KONSEPTUAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual 

Ket :  Variabel 

Indikator 

Labelisasi Halal 

(𝜶) 

Pemasaran 

(𝝑) 

Kepercayaan (X1) Hukum Islam (X2) Masyarakat 

Muslim         (X3) 

Promosi    (X8) 

Kualitas   (X4) 

Pertimbangan (Y1) 

Layanan     (x5) 

 

Fasilitas      (X6) 

 

Konsumen  (X7) 

Keputusan 

Pembelian (𝜸) 

Pilihan             (Y2) 

Keinginan        (Y3) 

Permintaan     (Y4) 
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D. HIPOTESIS PENELITIAN 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pikir,maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bahwa pemberian Label Halal dapat berpengaruh secara signifian 

terhadap Keputusan Pembelian . 

2. Bahwa  pemberian Label  Halal pada kemasan mampu menjamin 

kualitas produk  makanan. 

3. Bahwa ada pengaruh Label Halal pada pemasaran terhadap pembelian 

konsumen ditinjau dari hukum Islam.  
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BAB III   

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian Kuantitatif yakni dengan mencari dan mengumpulkan data yang 

ada dilapangan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan 

berdasarkan data yang diperoleh. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini melalui pengumpula data dengan 

menggunakan kuisioner yaitu dengan cara membuat daftar pernyataan 

untuk diisi oleh responden. 

B. Lokasi Dan Objek Penelitian 

Penelitin ini dilaksanakan di Jl. Cendrawasih III di Kota Makassar 

dengan objek penelitian terhadap konsumen produk makanan siap saji yaitu 

Mozzarella Corndog selama 2 bulan dengan alasan untuk mengetahui 

pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian. 

C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah konstruk atau hal yang digunakan dalam 

penelitian.Variabel penelitian adalah ubahan yang memiliki variasi 

nilai,dalam penelitian ini menggunakan variabel sebagai berikut : 
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1. Variabel Bebas 

Variabel bebas merupakan variabel stimulus atau variabel yang 

memengaruhi variabel lain. Variabel bebas adalah variabel yang menjadi 

sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel terikat dimana faktornya 

diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan 

dengan suatu gejala yang diobservasi. Variabel bebas (X) dalam penelitian 

ini yaitu Atribut Labelisasi Halal  ,Pemasaran  . 

2. Variabel Terikat  

Variabel terikat adalah variabel yang memberikan reaksi atau respon 

jika dihubungkan dengan variabel bebas.Variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah Keputusan Pembelian ( ) .Dinamakan variabel terikat karena 

kondisi atau variasinya terikat atau dipengaruhi oleh variasi variabel lain, 

yaitu dipengaruhi oleh variabel bebas. 

D. Definisi Oprasional Variabel 

a. Label halal adalah label yang memuat keterangan halal dengan standart 

halal menurut agama Islam dan berdasar peraturan pemerintah 

Indonesia.  

b. Pemasaran dalam penelitian ini menggunakan indikator yang 

mencirikan harga yaitu harga harus terjangkau oleh daya beli atau 

kemampuan konsumen,produk memiliki daya saing dengan produk lain 

yang sejenis,kesesuaian antara harga dengan kualitas,serta mudah 
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dijangkau transportasi,dapat dilihat dengan jelas,banyak orang lalu-

lalang/melintas. 

c. Variabel Dependen dalam penelitian ini yaitu Keputusan pembelian 

dengan indikator kebiasaan dalam membeli produk,memberikan 

rekomendasi kepada orang lain melakukan pembelian ulang. 

E. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan obyek yang menjadi sasaran penelitian,

67 dengan kata lain gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk 

peristiwa, hal, atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang 

menjadi pusat perhatian seorang peneliti. Dalam penelitian ini populasinya 

adalah 70 Konsumen Mozza Corndog wilayah kota Makassar.  

b. Sampel 

Adapun sampel yang merupakan bagian dari suatu populasi.68 Maka 

dari itu sampel dari penelitian ini adalahseluruh konsumen produk Mozza 

Corndog di wilayah kota Makassar sebanyak 60. Pada saat penelitian 

berlangsung menggunakan Rumus sloving, sebagai berikut : 

Rumus Sloving : n =  
 

        
  

Keterangan : 

                                                             
67

SuharsimiArikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 102. 
68

 Umar, Husain, Metode Penelitian untuk Skripsi dan  Tesis. (Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada , 2001),  h. 136. 
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n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

e = Tingkat error (5%) 

Diketahui  :  n = 
  

             
 

 =
  

     
 

=  59,57  dibulatkan menjadi 60 Responden. 

F. Instrumen Penelitian 

  Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuisioner dalam 

daftar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi 

yang mendasar dari laporan tentang diri sendiri (self report) atau pada 

pengetahuan atau keyakinan pribadi subyek atau informasi yang diteliti 

yang akan ditujukan kepada konsumen Mozza Corndog.Metode 

pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data penelitian, seperti kuisoner, observasi, analisis data. 

Sedangkan instrumen penelitian berupa alat tulis,handphone. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Data Primer  

 Data Primer merupakan data langsung yang diperoleh dari responden 

penelitian dengan menggunakan alat pengukuran berupa kuesioner. 
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Kuisioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna 

Dalam penilitian ini, jenis data yang digunakan peneliti adalah data 

primer.Data primer dari penelitian ini diperoleh langsung dari penyebaran 

pertanyaan pada konsumen Mozza Corndog serta wawancara langsung 

kepada pemilik usaha. Instrument yang digunakan untuk mengukur variabel 

penelitian ini menggunakan skala Likert dengan skor 1-5, Jawaban 

responden berupa pilihan 5 (lima) alternatif yang ada yaitu : 

Tabel 3.1 Skala  Likert 

ALTERNATIF JAWABAN 

JAWABAN SKOR 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya 
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dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.Data sekunder penelitian 

ini diperoleh dari jurnal penelitian terdahulu, buku, majalah, jurnal dan 

data-data yang berhubungan dengan penelitian ini. 

H. Teknik analisis data 

          Analisis data dilakukan dengan cara analisis kuantitatif dengan 

menggunakan metode Smart PLS.2.0M3. Partial Least Square (PLS) 

adalah suatu metode yang berbasis regresi yang dikenalkan oleh Herman 

O.A Word untuk menciptakan dan pembagunan model dan metode untuk 

ilmu-ilmu sosial dengan pendekatan yang berorientasi pada prediksi.PLS 

memiliki asumsi data penelitian bebas distribusi (Distriburion- Free), 

artinya data penelitian tidak mengacuh pada salah satu distribusi tertentu 

(misalnya distribusi normal).PLS merupakan pengembangan metode 

alternatif dari Structural Equation Modeling (SEM) yang dapat digunakan 

untuk mengatasi permasalahan hubungan diantara variabel yang 

kompleksitas namun ukuran sampel datanya yang kompleks datanya kecil 

(30 sampai 100), mengingat SEM memiliki ukuran sampel data minimal 

100. 

 PLS digunakan untuk mengetahui kompleksitas hubungan suatu 

konstrak dan konstrak yang lain, serta hubungan suatu konstrak dan 

indikator-indikatornya. PLS didefinisikan oleh dua persamaan, yaitu inner 

model dan outer model.Inner model menentukan spesifikasi hubungan 
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antara konstrak dan konstrak yang lain, sedangkan outer model menentukan 

spesifikasi hubungan antara konstrak dan indikator- indikatornya. Konstrak 

terbagi menjadi dua yaitu konstrak eksogen dan konstrak endogen. 

Konstrak endogen merupakan konstrak penyebab,konstrak yang tidak 

dipengaruhi oleh konstrak lainnya.Konstrakeksogen memberikan efek 

kepada konstrak lainnya, sedangkan konstrak endogen merupakan konstrak 

yang dijelaskan oleh konstrak eksogen. Konstrak endogen adalah efek dari 

konstrakeksogen.PLS dapat bekerja untuk model hubungan konstrak dan 

indikator-indikatornya yang bersifat reflektif dan formatif, sedangkan SEM 

hanya bekerja pada model hubungan yang bersifat reflektif saja.69 

 

                                                             
69

 Imam Ghozali,HengkyLatan, Partial Least Squares, Konsep, Teknik dan Aplikasi 

Menggunakan Program Smart Pls 3.0 untuk penelitian empiris, (Semarang: 2015) h. 17-18. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Latar Belakang Munculnya Produk Makanan Halal Di Kota Makassar 

a. Sejarah UKM Mozza Corndog 

Pemilik usaha ini adalah Bapak Muhammad Reza yang  telah sukses 

memperkenalkan produknya kepada masyarakat dilingkungannya. Beliau 

merupakan salah satu dari penggiat usaha dan sangat tertarik pada 

makanan,sehingga beliau memutuskan untuk membuka usaha dan memulainya 

bersama dengan Istrinya. Semua itu berawal dari hobby makan makanan mozza 

disekitar tempat tinggal orangtua istrinya diwilayah Antang, dalam sehari 

beliau mampu membeli 5 produk  mozza bahkan sampai 10 buah karena 

ketagihannya memakan produk makanan ini,hal inilah yang membuatnya 

tertarik untuk membuka usaha dan fokus terhadap makanan siap saji yaitu 

bahan dari Mozzarella. Dari hasil perbincangan antara pemilik usaha dengan 

peneliti, beliau mengatakan bahwa pada awal percobaannya itu sempat 

mengalami kegagalan karena rasanya berbeda dengan apa yang dimakannya 

selama ini. Ada banyak hal yang dilakukan oleh pemilik usaha ini dengan 

menonton beberapa situs channel youtube yang memperlihatkan cara 

pembuatan olahan jenis makanan mozzarella ini tetapi rasanya tetap saja tidak 

sesuai dan tidak seenak yang beliau beli di dekat rumah orangtua istrinya. 

Namun beliau tetap tidak patah semangat untuk terus mencoba dan terus 
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melakukan berbagai macam cara untuk bisa mengolah jenis makanan  tersebut 

dan bisa juga membuka usaha di rumahnya yang bertempat tinggal di Makassar 

tepatnya di Jl. Cendrawasih III.  

Hingga akhirnya mereka memulai memperkenalkannya ke orang-orang 

terdekatnya dahulu seperti orangtua mereka ,teman dekat mereka dan beberapa 

keluarga yang lain. Dari hasil percobaan produk makanan  tersebut, mereka 

yang mencicipinya merespon dangan baik bahwa rasanya enak dan kenapa 

tidak dipasarkan diwilayah Makassar, mereka pun memutuskan untuk 

membuka usaha dirumahnya yang pada awalnya memasarkan produknya pada 

media sosial yang salah satunya adalah Instagram. melalui akun Jajanan 

Makassar. Pada pembukaan awalnya dirumah beliau,beberapa telah 

dipersiapkan mulai dari memasang spanduk produk makanannya di pagar dan 

yang lainnya seperti menyediakan kursi serta meja untuk kebutuhan dan 

pelayanan terhadap pembelinya.  

 Seiring dengan berjalannya waktu, bapak Reza memulai mendirikan 

usahanya di Jl. Cendrawasih III  bersama istri dan pihak keluarganya yang lain. 

Kegiatan usaha ini buka setiap hari senin sampai sabtu yaitu pada pukul 13:00 

WITA sampai pukul 22:00 WITA sedangkan untuk saat ini usahanya mulai 

dibuka pada pukul 11:00 WITA sampai 21:00 WITA dan tidak menjual pada 

hari minggu .  
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b. Sejarah UKM Mozza Kanre Jokka Corner 

 Sama halnya dengan produk makanan yang dijual oleh pemilik UKM 

Mozza Corndog, Kanre Jokka Corner dipelopori oleh seorang Ibu Rumah 

Tangga bernama Ibu Shofi yang sukses pula memasarkan produk makanannya 

yang sebelumnya dimulai dengan coba-coba dan diminta untuk memasarkan 

produknya oleh pihak keluarganya. Hingga akhirnya beliau membuka toko 

pertamanya bersama keluarga di Pattallassang. Saat ini beliau memiliki dua 

cabang yaitu di Gowa,Jl. Cenderawasih dan di Jl. Onta Lama dimana tempat 

yang digunakan sebagai objek kedua oleh peneliti dan selanjutnya akan 

membuka cabang di Terong .  

Ibu Shofi  merupakan orang yang berasal dari Sunda yang pindah ke 

Makassar ikut dengan suaminya,beliau sebelumnya adalah seorang pegawai 

kantoran yang  memutuskan untuk resign lalu membuka usaha sendiri 

dirumahnya. Di Jl. Onta Lama salah satu objek yang digunakan oleh peneliti 

dikelolah oleh pemiliknya sendiri di rumah mertuanya. Pemberian nama pada 

produknya yaitu “Kanre Jokka” berdasarkan usulan dari sang suami,selain 

produk ini dijual dimakassar yang akan lebih menarik diberi nama sesuai 

dengan bahasa daerah dimana produk ini dijual yaitu di Makassar. Arti dari 

Kanre Jokka Corner itu sendiri adalah makanan ini dapat dimakan ketika 

sedang jalan-jalan. Produk makanan ini dipromosikan di media sosial yaitu 

Instagram melalui “Info Promo Makassar” dan dijual pula secara Online. 
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Kegiatan usaha ini buka setiap hari yaitu pada pukul 13:00 WITA sampai 

pukul 20:00 WITA oleh Ibu shofi sendiri sedangkan pegawainya bekerja 

dicabang Kanre Jokka Corner. 

c. Teknik Pemasaran  

Teknik pemasaran melalui media sosial yaitu Instagram,dengan 

pelayanan secara langsung dan online. Pemasaran produk ini tidaklah 

membutuhkan promosi yang gencar, tetapi dengan berbagai keunikan varian 

produk sudah mampu menarik perhatian banyak orang. Dengan bermodal 

kualitas produk yang dimiliki dan lokasi yang cukup strategis menjadikan 

produk makanan ini disukai masyarakat sekitarnya dan bahkan memperoleh 

omzet yang cukup membantu perekonomian pemilik usaha . 

d. Penghasilan UKM Mozza Corndog 

Dari hasil pembicaraan penulis dan pemilik usaha pada awal membuka 

usaha ini penghasilan sehari UKM Mozza Corndog mencapai Rp.500.000 – 

Rp.3.000.000 melalui pembelian online dan langsung. 

e. Penghasilan UKM Mozza Kanre Jokka Corner 

Sedangkan dari UKM Kanre Jokka dalam sehari mencapai Rp.500.000 

– Rp.2.000.000. Pembelian secara online yang dilakukan oleh pemilik usaha ini 

menggunakan jasa onlinefood dengan bagi hasil untuk pemilik jasa 20% dalam 

sehari dan untuk menambah pelayanannya kembali. 
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 Seorang pedagang muslim dapat meraih derajat yang tinggi,bersam para 

nabi di akhirat kelak dan mendapat keberkahan hidup didunia dalam hartanya. 

Ia dapat meraih profesinya melalui berdagang dengan bersikap jujur,tidak 

menaikkan harga terlalu tinggi dan tidak menyembunyikan cacat barang yang 

ia ketahui kepada calon pembeli. Rasululloh saw bersabda : 

َهَداء ِدْيقِْيَن, َوالشُّ ْيَن, َوالصَّ ِبيِّ ُدْوِق األَِمْيُن َمَع النَّ اِجُر الصَّ ِِ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,التَّ  

“para pedagang yang jujur lagi dapat dipercaya akan bersam para 

nabi,sadiqqin dan orang-orangyang mati syahid.( HR At-Tirmizi)73
 

Sebaliknya pedagang yang menipu, curang dan tidak jujur akan berada 

dalam kehancuran didunia dan akhirat. Dalam berdagang, ada etika yang harus 

dipegang dan dipedomani oleh para pedagang,diantaranya, tidak boleh 

menyembunyikan cacat atau aib dari barang dagangan yang dijual. Hal ini 

berdasarkan hadis Rosululloh SAW dari Uqbah Ibn Amr yang menyatakan :  

َنُه َلهُ   اْلُمْسلُِم أَُخو اْلُمْسلِِم َواَل َيِحلُّ لُِمْسلٍِم َباَع ِمْن أَِخيِه َبْيًعا فِيِه َعْيٌب إاِلَّ َبيَّ

“orang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain,tidak halal bagi 

seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang ada cacatnya 

melainkan harus dijelaskan kepadanya. 

 

Keuntungan tidak boleh mealui penipuan,karena bukan hanya 

menzholimi orang lain namun juga menghilangkan keberkahannnya.
74

 

 

 

                                                             
73

 Erwandi at-tirmizi MA,DR,Harta Haram Muamalat Kontemporer,PT. Berkat Mulia 

Insani,Cetakan Xii.Bogor 2016.Hal.166 
74

 Harahap,Isnaini. 2017.Hadis-Hadis Ekonomi.(Medan: Kencana.cetakan II).hal.98 
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f. Menu Produk Makanan Mozzarella Corndog 

a. UKM MOZZA CORNDOG 

Varian Corndog 

o Rp. 16.000 Mozzarella Ori 

o Rp. 19.000 Mozzarella Choco 

o Rp. 19.000 Mozzarella Greentea 

o Rp. 19.000 Mozzarella Vannilla Oreo 

o Rp. 19.000 Mozzarella Cappucino 

o Rp. 19.000 Mozzarella Kentang 

Varian Sosis 

o Rp. 11.000 Sosis Kentang M  

o Rp. 16.000 Sosis Kentang L 

o Rp. 11.000 Sosis  Corndog M 

o Rp. 16.000 Sosis Corndog L 

o Rp. 16.000 Sosis Mozza Corndog 

o Rp. 19.000 Sosis Mozza Kentang 

b. UKM  Mozza Kanre Jokka 

o Rp. 10.000 Mozzarella Original 

o RP. 12.000 Mozzarella choco 

o RP. 12.000 Mozzarella Greentea 

o RP. 12.000 Mozzarella Tiramizzu 
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o RP. 12.000 Mozzarella Taro 

o Rp.13.000 Mozzarella Double Cheese 

o RP. 12.000 Mix Mozzarella x Sosis  

o Rp. 12.000 Hotang (Hotdog Kentang) 

o Rp. 12.000 Motang (Mozzarella Kentang) 

o Rp. 10.000 Bakso Bakar 

o Rp. 10.000 Sosis Bakar 

o Rp. 10.000 Suki Bakar 

Pelayanan yang diberikan oleh pemilik usaha terkesan ramah dan ruang 

tunggu yang disediakan aman, sehingga pembeli tidak jenuh menunggu hingga 

pesanannya selesai. 

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Pembelian Pada  Produk 

Makanan Halal Di Kota Makassar  

  Dalam penelitian ini peneliti memilih dua tempat sebagai objek 

penelitian : 

a. Cara Pengolahan UKM Mozza Corndog 

  Proses pengolahan produk makanan siap saji berdasarkan informasi dari 

pemilik usaha menyatakan bahwa produk yang dijualnya  adalah hasil 

buatannya sendiri tidak membeli dari pihak manapun. Sehingga jika dilihat dari 

segi kualitas tentunya pemilik usaha ini memakai produk bahan makanan yang 

berkualitas mulai dari proses pembuatan hingga pengemasan.  
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c. Cara Perolehan 

  Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk ini diperoleh 

dari pembelian di pasar terdekat dan toko diarea Makassar.  

C. Kehalalan Bahan Makanan 

  Mozzarella merupakan nama keju di Italia dari bahasa latin 

yaitu mozzare,kata ini jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya 

memotong.
75

 Keju adalah makanan yang penuh dengan nutrisi,keju memiliki 

banyak elemen yang sama dengan susu, yaitu mengandung 

protein, lemak, kalsium dan vitamin.76 

Adapun bahan lainya yang digunakan dalam bahan makanan dalam 

bentuk adonan yaitu tepung terigu,telur ayam, air,maizena,baking 

soda,garam,dan susu berlabel halal. Setelah Semua bahan ini 

disatukan,kemudian di aduk secara merata menggunakan Mixer dalam takaran 

tertentu sehingga membentuk adonan yang akan di balurkan pada tiap 

potongan Mozza/keju yang berbentuk persegi panjang. Kemudian pada bagian 

luarnya dilumuri dengan tepung roti hingga menutupi semua adonan pada 

mozza tersebut lalu digoreng kedalam minyak yang panas,sama halnya dengan 

lumuran kentang pada bagian luar Mozza tersebut. Untuk mengetahui produk 

makanannnya telah matang,makanan tersebut berwarna kuning keemasan dan 

mengapung dalam panci penggorengan. Setelah itu ditiriskan,apabila 
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menggunakan varian rasa pada mozza tersebut maka harus dicelupkan dahulu 

sesuai pesanan dari pembeli kemudian dikemas. Sedangkan untuk produk 

makanan yang lainnya diberi mayonise dan saus kemudian dikemas. 

a. Cara Pengolahan UKM Mozza Kanre Jokka 

Menurut Ibu Shofi proses dari pengolahan produk makanan siap saji ini 

merupakan buatannya sendiri,tidak membeli dari pihak lain. Sehingga dari segi 

kualitas dari pihak pemilik UKM ini sendiri yang memilih bahan bekualitas 

dari pemilihan bahan-bahannya. 

b. Cara Perolehan  

Cara perolehan bahan-bahan dari produk makanan ini diperoleh dari pasar dan 

toko di area kota Makassar itu sendiri. 

c. Kehalalan Bahan-Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan Produk makanan ini 

dari bahan-bahan yang aman yaitu : tepung terigu ,telur ayam, air,maizena 

yang berlabel halal dari sumbernya,baking soda,garam,dan susu berlabel halal. 

Setelah Semua bahan ini di aduk secara merata menggunakan Mixer dalam 

takaran tertentu sehingga membentuk adonan yang akan di balurkan pada tiap 

potongan Mozza/keju yang berbentuk persegi panjang. Lalu kemudian pada 

bagian luarnya dilumuri dengan tepung roti hingga menutupi semua adonan 

pada mozza tersebut lalu digoreng kedalam minyak yang sangat panas. 
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d. Manfaat Makanan Yang Halal Manusia 

Ajaran Allah mengharuskan untuk mejaga kehalalan makanan yang 

dikonsumsi dan harus mengandung manfaat bagi tubuh.  Manfaat yang biasa 

dirasakan secara langsung dari makanan halal terhadap kesehatan,keimanan 

,dan perilaku antara lain adalah menjaga keseimbangan jiwa manusia yang 

hakikatnya suci (fitrah) sebagaimana baru dilahirkan kedunia,menumbuhkan 

sikap menjunjung tinggi dalam menegakkan ajaran Allah dan Rosulnya di 

muka bumi. 

e. Hikmah Yang Terkandung Dalam Aturan Yang Diberikan Allah SWT 

Dalam doktrin Islam, bahwa kehalalan dan keharaman sesuatu secara 

substansinya merupakan hal yang mutlak yang dimiliki oleh Allah SWT yang 

tidak dapat diotak-atik dalam akal manusia yang sangat terbatas. Apa yang 

disyariatkan oleh Allah SWT  adalah semata-mata untuk kebaikan manusia itu 

sendiri. Mengingat begitu pentingnya mengkonsumsi makanan halal bagi 

manusia,dan harapan Allah adalah agar manusia baik secara jasmani dan 

rohani, maka dari itu Islam memberikan perhatian dan peringatan keras 

terhadap kaum muslim untuk tidak mengkonsumsi makanan maupun minuman 

yang haram.
77
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Makanan halalan tayyiban adalah makanan yang boleh dikonsumsi 

secara syariat dan baik untuk kesehatan tubuh secara medis. Makanan 

dikatakan halal paling tidak memiliki tiga hal untuk memenuhi kriteria halal 

yaitu zatnya halal, cara memperolehnya halal, dan halal cara pengolahannya. 

1. Zatnya Halal 

Makanan yang zatnya halal merupakan makanan yang pada dasarnya 

halal dikonsumsi kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sebagaimana 

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-

Tirmizi,Rosululloh SAW bersabda : 

“barang halal adalah yang dihalalkan allah dalam kitabnya dan sesuatu yang 

tidak dijlaskan maka barang itu termasuk yang dimaafkan olehnya” (H.R Ibnu 

Majah no.3358 dan At-Tirmizi no.1648).78           

2. Cara Memperolehnya Halal 

Untuk memperoleh makanan yang halal hendaknya menunjukkan cara 

yang dibenarkan menurut syariat, diantaranya adalah dengan cara bertani, 

berdagang,bekerja,dan lainnya. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa 

ayat 29 : 

َها  أَيُّ َٰٓ نُكْم َۚي  َرًة َعن َتَراٍض مِّ َٰٓ أَن َتُكوَن ِتَج  ِطِل إاِلَّ َلُكم َبْيَنُكم ِبٱْلَب  ۟ا أَْمَو   َواَل ٱلَِّذيَن َءاَمُنو۟ا اَل َتأُْكلُوَٰٓ

َ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما ۟ا أَنفَُسُكْمۚ  إِنَّ ٱَّللَّ    َتْقُتلُوَٰٓ
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 T.Ibrahim,Pemahaman Al-Quran dan hadis,(solo: PT.Siaga Serangkai Pustaka 

Mandiri)hal.13 



44 

 

 
 

Terjemahan : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu. 

Pelajaran dari Ayat diatas yaitu : 

  • Haramnya harta seorang muslim, saat diperoleh dengan mencuri, penipu, judi 

atau riba. 

  • Bolehnya berdagang dan anjuran untuk berdagang di dalam ayat di atas serta 

sebagai bentuk sanggahan terhadap orang-orang pandir dari kalangan Sufi 

yang melarang orang bekerja dengan dalih tawakal. 

  • Ketetapan prinsip  “ Sesungguhnya jual beli berasaskan atas rasa suka-rela ”

dan prinsip  “ Jual-beli masih dalam status khiyar selama belum terjadi 

perpisahan antara sang penjual dan pembeli  

• Haramnya seorang muslim untuk bunuh diri ataupun membunuh orang lain 

sesama muslim karena kaum muslimin adalah umat yang satu.
79

 

3. Halal Cara Pengolahannya 

Begitu banyaknya makanan halal yang dikonsumsi, tetapi makanan 

tersebut dapat berubah menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak 

dengan cara halal tetapi haram. Produk makanan yang dipasarkan oleh pelaku 

usaha yang ada di Makassar mengandung bahan pokok dan bahan dengan 

kualitas masing-masing. Peneliti mendiskripsikan tentang kehalalan 

zat,kehalalan cara perolehan dan cara pengolahan dari produk makanan 
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tersebut. Pelaku usaha mozzarella corndog merupakan orang yang beragama 

Islam yang pastinya memiliki kemampuan dalam mengolah makanan yang 

baik. Melihat kehalalan zat pada makanan,cara perolehan dan pengolahannya 

menunjukkan bahwa produk makanan tersebut halal.  

Kehalalan suatu makanan dapat berubah menjadi haram jika dalam 

proses pengolahan suatu produk makanan tidak sesuai syariat, sebagaimana 

telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Makanan yang diharamkan ada 

dua macam yaitu : 

1. Haram Dengan Sendirinya  

            Makanan dapat dikatakan haram dengan sendirinya jika cara perolehan 

dan pengolannya tidak sesuai dengan syariat Isalam dan mengandung bahan 

makanan yang diharamkan seperti lemak babi,mengandung alcohol, serta 

protein hasil olahan dari plasma darah. Hukum asal plasma darah adalah najis 

karena merupakan komponen penting dalam darah,perubahan proteinnya 

menjadi zat baru masih diragukan. Dengan demikian dikembalikan hukumnya 

kepada asal hukum plasma darah yakni haram.
80

 Pembahasan mengenai halal, 

haram dan syubhat terdapat dalam hadits Rasulullah shallallahu „alaihi wa 

sallam, beliau bersabda :  

ٍَ انَُّ  ٍَّ َكثِْيٌر ِي هُ ًُ ا أُُيْىٌر ُيْشحَبِهَاٌت الَ يَْعهَ ًَ ٌٍ َوبَْيَُهُ ٌَّ اْنَحَراَو بَيِّ ٌٍ َوإِ ٌَّ اْنَحالََل بَيِّ ٍِ إِ ًَ ََ  ِِ ا

بُهَاِت َوقََع َِي اْنَحَراِو   ٍْ َوقََع َِي انشُّ بُهَاِت ََقَْد اْسحَْبَرأَ نِِدْيُِِه َوِعْرِضِه  َوَي اِعي اجَّقَى  انشُّ َكانرَّ

ًَى هللاِ َيَحاِريُ  ٌَّ ِح ًًى أاَلَ َوإِ ٌَّ  نُِكمِّ َيهٍِك ِح ٌْ يَْرجََع َِْيِه  أاَلَ َوإِ ًَى يُْىِشُك أَ هُ يَْرعَى َحْىَل اْنِح

ٌَّ َِي اْنَجَسِد   ُيْضَغةً إَِذا َصهََحْث َصهََح اْنَجَسُد ُكهُّهُ َوإَِذا َََسَدْت َََسَد اْنَجَسُد كُ  هُّهُ  أاَلَ أاَلَ َوإِ

 َوِهَي اْنقَْهبُ 
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Terjemahan : "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di 

antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang 

tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat 

berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang 

terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang 

diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan 

gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka 

lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki 

larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah 

bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah 

seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah 

bahwa dia adalah hati “. (HR. Bukhari dan Muslim) 

 Semua ajaran dan aturannya telah tertata dengan sebaik-baiknya. Tak 

luput pula permasalahan halal dan haram yang ada di tengah kehidupan umat 

manusia, semuanya telah ada penjelasannya.
81

  

2. Haram Karena Faktor Eksternal  

Meskipun semua makanan dan minuman diperuntukkan untuk 

manusia,tetapi hendaklah mereka mengkonsumsi sesuai kebutuhan tidak 

berlebih-lebihan terutama dalam membeli suatu produk makanan. Sebab jika 

berlebihan maka dapat merugikan orang lain dan menimbulkan penyakit akibat 

makanan yang dikonsumsi secara berlebihan. Allah SWT berfirman dalam 

surah Al-A‟raaf ayat 31 : 

  ٍَ ْسِرَِي ًُ   َوُكهُىا َواْشَربُىا َوال جُْسِرَُىا إََِّهُ ال يُِحبُّ اْن

Terjemahan : “Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah 

tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”
82
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Pada dasarnya semua makanan yang ada dimuka bumi ini halal 

sepanjang tidak berbahaya bagi fisik manusia dan dihalalkan oleh 

manusia,akan tetapi dapat berubah menjadi haram jika diperoleh dengan cara 

yang haram misalnya dengan mencuri, menipu dan merampok. Firman allah 

swt dalam surah al.Baqaroh ayat 188 : 

ِطِم َوجُۡدنُىْا بِهَآ إِنَى ٱۡنحُ  نَُكى بَۡيَُُكى بِٱۡنبََٰ ۡثِى َواَل جَۡأُكهُٓىْا أَۡيَىَٰ ِِ بِٱۡۡلِ ِل ٱنَُّا ٍۡ أَۡيَىَٰ اِو نِحَۡأُكهُىْا ََِريٗقا يِّ كَّ

 ٌَ ى ًُ   َوأََحُۡى جَۡعهَ

Terjemahan : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian 

yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 

sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, 

padahal kamu mengetahui. 

 Allah menyandarkan harta itu kepada mereka, karena sepatutnya 

seorang muslim mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya 

sendiri, ia menghormati hartanya sebagaimana hartanya dihormati.
83

 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

a. Analisis Data  

Penelitian ini adalah analisis yang diperoleh dari Pengaruh  Labelisasi 

Halal Pada Produk Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Ditinjau Dari 

Hukum Islam dan diolah dengan menggunakan model Smart PLS. 
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b. Deskripsi Hasil Penelitian 

1). Labelisasi Halal ( ) 

Tabel 4.2 Labelisasi Halal 

 

No 

 

Indikator 

Pernyataan Responden 

5 4 3 2 1 

1 X1 (Kepercayaan) 5 45 7 2 1 

2 X2 (Hukum Islam) 38 18 4   

3 X3 (Masyarakat Muslim) 15 39 6   

4 X4 (Kualitas) 14 30 16   
 

Kesimpulan: 

X1= Untuk indikator (Kepercayaan) yang memiliki kategori setuju 

sebanyak 45 responden atau 75 %. Indikator ini mampu 

memengaruhi variabel Labelisasi Halal. 

X2= Untuk indikator (Hukum Islam) yang memiliki kategori setuju 

sebanyak 38 responden atau 63%. Indikator ini mampu 

memengaruhi variabel Labelisasi Halal. 

X3= Untuk indikator (Masyarakat Muslim) yang memiliki kategori 

setuju sebanyak 39 responden atau 65%. Indikator ini mampu 

memengaruhi variabel Labelisasi Halal. 

X4= Untuk indikator (Kualitas) yang memiliki kategori setuju sebanyak 

30 responden atau 50%. Indikator ini mampu memengaruhi 

variabel Labelisasi Halal. 
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2). Pemasaran ( ) 

Tabel 4.3 Pemasaran 

 

No 

 

Indikator 

Pernyataan Responden 

5 4 3 2 1 

1 X5 (Layanan) 3 33 24 3 - 

2 X6 (Fasilitas) 4 43 13 4 - 

3 X7 (Konsumen) 2 42 16 2  

4 X8 (Promosi) 5 33 22 5 - 

 

Kesimpulan: 

X5= Untuk indikator (Layanan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 

33 responden atau 55%. Indikator ini mampu memengaruhi 

variabel Pemasaran.  

X6= Untuk indikator (Fasilitas) yang memiliki kategori setuju sebanyak 

43 responden atau 72%. Indikator ini mampu memengaruhi 

variabel Pemasaran. 

X7= Untuk indikator (Konsumen) yang memiliki kategori setuju 

sebanyak 42 responden atau 70%. Indikator ini mampu 

memengaruhi variabel Labelisasi Halal. 

X8= Untuk indikator (Promosi) yang memiliki kategori setuju sebanyak 

33 responden atau 55%. Indikator ini mampu memengaruhi 

variabel Pemasaran. 
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3). Keputusan Pembelian ( ) 

Tabel 4.3 Keputusan Pembelian 

 

No 

 

Indikator 

Pernyataan Responden 

5 4 3 2 1 

1 Y1 (Pertimbangan) 7 37 16    
2 Y2 (Pilihan) 

8 49 3    
3 Y3 (Keinginan) 

5 43 11 1  
4 Y4 (Permintaan) 

3 39 18    
 

Kesimpulan: 

Y1= Untuk indikator (Pertimbangan) yang memiliki kategori setuju 

sebanyak 37 responden atau 62%. Indikator ini mampu 

memengaruhi variabel Keputusan Pembelian  

Y2= Untuk indikator (Pilihan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 

49 responden atau 82%. Indikator ini mampu memengaruhi 

variabel Keputusan Pembelian. 

Y3= Untuk indikator (Keinginan) yang memiliki kategori setuju 

sebanyak 43 responden atau 72%. Indikator ini mampu 

memengaruhi variabel Keputusan Pembelian. 

Y4= Untuk indikator (Permintaan) yang memiliki kategori setuju 

sebanyak 39 responden atau 65%. Indikator ini mampu 

memengaruhi variabel Labelisasi Halal. 
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a. Uji Validasi dan Realibility 

Diperoleh nilai validasi dan reliability digunakan composite 

reliability  dengan nilai diatas 0.5 Labelisasi Halal  0.43 > 0.50 jadi data 

tersebut tidak reliability. Untuk nilai validasi digunakan Cronbach 

Alpha  dengan nilai (0.5) digunakan -0.24>0,05 tidak valid. Pemasaran  

0.68>0,50 jadi data tersebut reliability. Untuk nilai validasi digunakan 

Cronbach Alpha dengan nilai (0,05) digunakan 0.47>0,05  tidak valid. 

Keputusan Pembelian nilai 0.82< 0,50 jadi data tersebut tidak 

reliability. Untuk Nilai validasi digunakan Cronbach Alpha dengan 

(0,05) digunakan 0.68> 0,05 valid.  

Model Specification adalah sebagia berikut : 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 4.4 Model Specification 
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Smart Partial Least Square  

Tabel 4.5 Overview 

  AVE 

Composit

e 
Reliabilit

y 

R 
Square 

Cronbach
s Alpha 

Communalit
y 

Redundanc
y 

Keputusa

n 
Pembelia

n 

0.56546 0.821982 
0.72420

9 
0.689156 0.56546 0.108722 

Labelisasi 
Halal 

0.32048
4 

0.431175   -0.24132 0.320483   

Pemasara

n 

0.46468

8 
0.681181 

0.28455

9 
0.470959 0.464688 0.111266 

 

2. Evaluasi Model Pengukuran  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode PLS 

yang merupakan metode analisis dengan structural equation modeling (SEM) 

yang berbass variance. Keunggulan metode ini adalah  tidak memerlukan 

asumsi dan dapat diestimasi dengan jumlah sampel yang relative kecil. Dalam 

peneltian ini terdapat tiga konstruk yang diukur dengan 4 buah indicator,yaitu  

konstruk Labelisasi Halal konstruk Pemasaran, dan konstruk Keputusan 

Pembelian. Arah panah antara indicator dengan konstruk laten adalah 

menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan indicator reflektif yang  

relative untuk mengukur persepsi dan hubungan yang akan diteliti (Hipotesis) 

dilambangkan dengan anak panah antara konstruk. 
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1. Evaluasi measurement (outer) model 

a. Uji Validitas  

Suatu indicator dinyatakan valid jika mempunyai loading faktor diatas 

0,5 terhadap konstruk yang dituju. Pengujian validitas untuk indikator reflektif 

menggunakan korelasi antara skor item dengan skor konstruknya. Pengukuran 

dengan indikator reflektif menunjukkan adanya perubahan pada suatu indikator 

dalam suatu konstruk jika indikator lain pada konstruk yang sama berubah 

(atau dikeluarkan dari model). Indikator  reflektif cocok digunakan untuk 

mengukur persepsi sehingga penelitian ini menggunakan indikator reflektif.  

Gambar 1.Algoritma
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Lebih lanjut, indikator reflektif juga perlu diuji discriminant 

validity dengan cross loading sebagai berikut : 

Tabel 4.6 RESULT FOR CROSS LOADING 
 

 

Keputusan 

Pembelian 
Labelisasi Halal Pemasaran 

X1 -0.12773 -0.34337 0.112641 

X2 0.173633 0.564527 0.23322 

X3 0.600219 0.839681 0.427549 

X4 0.126946 0.374541 0.327276 

X5 0.469676 0.409701 0.735346 

X6 -0.09726 -0.09372 -0.18544 

X7 0.540946 0.067178 0.691652 

X8 0.855707 0.610479 0.897355 

Y1 0.834845 0.294525 0.695819 

Y2 0.889709 0.519879 0.73618 

Y3 0.836154 0.566825 0.691823 

Y4 0.27228 0.422706 0.250814 

 

Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai loading factor tertinggi 

kepada konstruk yang dituju dibandingkan loading factor kepada konstruk lain. 

Tabel di atas menunjukkan bahwa loading factor untuk indikator Y (Y1 sampai 

dengan Y4) mempunyai loading factor kepada konstruk Keputusan Pembelian 

lebih tinggi dari pada dengan konstruk yang lain. Sebagai ilustrasi loading 

factor Y1 kepada Y (Keputusan Pembelian) adalah sebesar 0.834845 yang lebih 

tinggi dari pada loading factor kepada Labelisasi Halal (0.294525), dan 

Pemasaran (0.695819). Hal serupa juga tampak pada indikator-indikator yang 

lain. 
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Dengan demikian, konstruk laten memprediksi indikator pada blok 

mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok yang lain. Metode 

lain untuk melihat discriminant validity adalah dengan melihat nilai square 

root of average variance extracted (AVE). Nilai yang disarankan adalah di atas 

0,5. Berikut adalah nilai AVE dalam penelitian ini: 

Tabel 4.7 AVERAGE VARIANCE EXTRACTED (AVE) 

  AVE 

Keputusan 

Pembelian 
0.56546 

Labelisasi 

Halal 
0.320484 

Pemasaran 0.464688 

 

Tabel di atas memberikan nilai AVE di atas 0,5 untuk semua konstruk 

yang terdapat pada model penelitian. Nilai terendah AVE adalah sebesar 

0.320484 (32%) pada konstruk Labeliasi Halal. 

2.      Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai composite reliability dari 

blok indikator yang mengukur konstruk. Hasil composite reliability akan 

menunjukkan nilai yang memuaskan jika di atas 0,7. Berikut adalah 

nilai composite reliability pada output: 

Tabel 4.8 COMPOSITE RELIABILITY 

  
Composite 
Reliability 

Keputusan 

Pembelian 
0.821982 

Labelisasi 
Halal 

0.431175 

Pemasaran 0.681181 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai composite reliability untuk semua 

konstruk adalah di atas 0,7 yang menunjukkan bahwa semua konstruk pada 

model yang diestimasi memenuhi kriteria discriminant validity. 

Nilai composite reliability yang terendah adalah sebesar 0.431175 (43%) pada 

konstruk Labelisasi Halal. 

Uji reliabilitas juga bisa diperkuat dengan Cronbach’s Alpha di mana 

output SmartPLS Versi 2 memberikan hasil sebagai berikut :             

Tabel 4.9 CRONBACH’S ALPHA 

  Cronbachs Alpha 

Keputusan Pembelian 0.689156 

Labelisasi Halal -0.24132 

Pemasaran 0.470959 

 

Nilai yang disarankan adalah di atas 0,6 dan pada tabel di atas 

menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha untuk semua kontruk berada di 

atas 0,6. Nilai terendah adalah sebesar -0.24132 (-24%). 

Pengukuran Communality dan Redundancy dengan program SmartPLS  

memberikan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.10 COMMUNALITY DAN REDUNDANCY 

  communality redundancy 

Keputusan Pembelian 0.56546 0.108722 

Labelisasi Halal 0.320483   

Pemasaran 0.464688 0.111266 

 

Tampak bahwa  nilai communality  pada  kontruk di atas 0,5 yang 

memperkuat hasil pengujian dengan Composite Reliability dan Cronbach’s 

Alpha. Lebih lanjut, nilai  Redundancy Keputusan Pembelian adalah sebesar 
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0.108722 (10%) yang termasuk tinggi.  Juga R untuk Pemasaran di atas 

0.111266 (11%) di mana nilai tersebut adalah masuk pada kategori tinggi. 

B.     Pengujian Model Struktural  

Tabel 4.11 R-SQUARE 

  R Square 

Keputusan Pembelian 0.724209 

Labelisasi Halal   

Pemasaran 0.284559 

  

Tabel di atas memberikan nilai 0.724209 untuk konstruk Keputusan 

Pembelian yang berarti bahwa Labelisasi Halal mampu menjelaskan varians 

Keputusan Pembelian sebesar 72%. Nilai R juga terdapat pada Pemasaran yang 

dipengaruhi oleh Labelisasi Halal, dan Keputusan Pembelian yaitu sebesar 

0.284559 . Pengujian hipotesis adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.12 Path Coefficients 

 (Mean, STDEV, T-Values) 

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 
Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR|) 

Labelisasi 
Halal -> 

Keputusan 

Pembelian 

0.20379 0.154345 0.145081 0.145081 1.404667 

Labelisasi 
Halal -> 

Pemasaran 

0.533441 0.59302 0.113767 0.113767 4.688885 

Pemasaran -

> 
Keputusan 

Pembelian 

0.724655 0.750509 0.086894 0.086894 8.339496 
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1. Jawaban Hasil Penelitian  

Uji Hipotesis pada bagan ini adalah dilihat dari tStatistik pada table path 

coefisient dimana tStatistik > tTabel maka dapat dikatakan ada pengaruh 

signifikan antara variable independent dan dependent,begitupun sebaliknya 

apabila tidak signifikan. Tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan antara 

Labelisasi Halal dengan Keputusan Pembelian adalah tidak signifikan dengan 

T-statistik sebesar 1.404667 (< 1.67). Nilai original sample estimate  adalah 

positif yaitu sebesar 0.20379  yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara 

Labelisasi Halal dengan Keputusan Pembelian adalah positif. Hipotesis H1 

dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “pemberian Label Halal tidak 

berpengaruh secara langsung terhadap Keputusan Pembelian”. 

Uji Hipotesis ke-2 pada bagian ini adalah dilihat dari tStatistik pada table 

path coefisient dimana tStatistik > tTabel maka dapat dikatakan ada pengaruh 

signifikan antara variable independent dan dependent,begitupun sebaliknya 

apabila tidak signifikan. Tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan antara 

Labelisasi Halal dengan Pemasaran adalah signifikan dengan T-statistik 

sebesar 4.688885 (>1.67). Nilai original sample estimate  adalah positif yaitu 

sebesar 0.533441 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara Labelisasi 

Halal dengan Pemasaran adalah positif. Dengan demikian hipotesis H2 dalam 

penelitian ini yang menyatakan bahwa “pemberian Label  Halal pada kemasan 

mampu menjamin kualitas produk  makanan.” diterima. 
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Uji Hipotesis ke-3 pada bagian ini adalah dilihat dari tStatistik pada table 

path coefisient dimana tStatistik > tTabel maka dapat dikatakan ada pengaruh 

signifikan antara variable independent dan dependent,begitupun sebaliknya 

apabila tidak signifikan. Tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan antara 

Pemasaran dengan Keputusan Pembelian adalah signifikan dengan T-statistik 

sebesar 8.339496 (>1.67). Nilai original sample estimate  adalah positif yaitu 

sebesar 0.724655 yang menunjukkan bahwa  arah hubungan antara Pemasaran 

dengan Keputusan Pembelian adalah positif. Dengan demikian hipotesis H3 

dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “ada pengaruh Label Halal pada 

pemasaran terhadap pembelian konsumen ditinjau dari hukum Islam.” 

Berdasarkan nilai original sample estimate maka diperoleh bahwa yang 

mempengaruhi Keputusan Pembelian adalah Labelisasi Halal melalui 

Pemasaran. Dimana Labelisasi Halal pada Pemasaran lebih tinggi pengaruhnya 

karena mempunyai nilai original sample estimate yaitu sebesar  0.533441 

dibandingkan variable Labelisasi Halal pada Keputusan Pembelian. Dengan 

demikian Labelisasi Halal terhadap Pemasaran dapat mempengaruhi Keputusan 

Pembelian.  
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Berikut adalah diagram nilai T statistic berdasarkan output dengan Smart 

PLS : 

Gambar 2 

Output Bootstrapping 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Variabel Labelisas Halal terkhusus pada suatu produk makanan 

berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa 

hubungan antara Label Halal dapat mempengaruhi Keputusan Pembelian 

secara signifikan. 

2. Variabel Labelisas Halal pada Pemasaran terkhusus pada suatu produk 

makanan berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian. Hal ini 

menunjukkan bahwa hubungan antara Label Halal dapat mempengaruhi 

Keputusan Pembelian secara signifikan. 

3. Variabel Pemasaran pada Keputusan Pembelian terkhusus pada suatu 

produk makanan berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian. Hal ini 

menunjukkan bahwa hubungan antara Pemasaran dapat mempengaruhi 

Keputusan Pembelian secara signifikan. 

B. Saran  

        Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan secara rinci,sehingga 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan adalah 

sebagai berikut:     

1. Diharapkan kepada pelaku usaha agar menambah inovasi produk yang 

terbaik, khususnya kepada konsumen dalam melakukan transaksi pada 

produk makanan siap saji.  
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2. Disarankan agar perlunya pelaku usaha memperluas jaringan ke area lain 

dengan membuka banyak cabang dan mampu membantu masyarakat 

dalam melakukan pembelian. 

3. Diharapkan  kepada pelaku usaha Mozza Corndog agar perlunya 

memberikan serta mempertahankan kualitas produk  kepada konsumen 

dalam melakukan transaksi pada UKM Mozza Corndog di kota Makassar. 

B. Rekomendasi  

1.  Pada UKM Mozza Corndog memberikan pengaruh teradap Labelisasi 

Halal, hal ini cukup mendasar antara lain dari hasil penelitian 

menunjukkan peluang Labelisasi Halal  adalah signifikan. Pelaku usaha di 

kota Makassar secara penyelenggaraan dan pelayanan tidak diragukan baik  

secara internal maupun program yang dirancang. Kemudian secara 

bertahap masyarakat semakin mengetahui tentang produk makanan ini, 

bahkan merupakan kebutuhan masyarakat dewasa ini. 

2. Pelaku usaha dikota Makassar, mampu meyakinkan dan mengembangkan 

trend yang menggembirakan konsumen dalam hal peningkatan pelayanan. 

Hal ini dapat dilihat dari konsumen yang merasa terkesan oleh pelayanan 

yang diberikan. Ini terkait  dimana labelisasi Halal melalui pemasaran 

akan menopang peningkatan pembeian. 

3. Dengan meningkatnya tingkat pemasaran pada pelaku usaha UKM Mozza 

Corndog dikota Makassar dapat berpengaruh secara langsung terhadap 

peningkatan pembelian. Hal ini berbanding lurus dengan peningkatan 

UKM Mozza Corndog baik dari sisi manajemen, fasilitas, teknologi 
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maupun sumber daya manusia. Disamping itu, secara nyata pemberian 

Label Halal terhadap suatu produk makanan menjamin kualitas makanan 

tersebut,hal ini dapat dilihat dari peningkatan pelayanan pembelian. 
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