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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Komunitas Muslim di seluruh dunia telah membentuk segmen pasar 

yang potensial dikarenakan pola khusus mereka dalam mengkonsumsi suatu 

produk. Pola konsumsi ini diatur dalam ajaran Islam yang disebut dengan 

Syariat. Dalam ajaran Syariat, tidak diperkenankan bagi kaum muslim untuk 

mengkonsumsi produk-produk tertentu karena substansi yang dikandungnya 

atau proses yang menyertainya tidak sesuai dengan ajaran Syariat tersebut. 

Dengan adanya aturan yang tegas ini maka para pemasar memiliki kesempatan 

untuk mengincar pasar khusus kaum Muslimin. 

Ajaran tegas Syariat Islam untuk menghindari hal-hal yang dilarang 

oleh Allah SWT dan melaksanakan apa saja yang diperintahkan membuat 

konsumen Muslim bukanlah konsumen yang permissive dalam pola 

konsumsinya. Mereka dibatasi oleh kehalalan dan keharaman yang dimuat 

dalam nash Al Qur’an dan Al Hadist yang menjadi panduan utama bagi 

mereka. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai kependudukan 

Warga Negara Indonesia (WNI) dan Provinsi Lampung mayoritas memeluk 

agama Islam, sebagaimana dimuat pada tabel berikut : 



2 
 

Tabel I 

Komposisi Penduduk Indonesia Menurut Agama 
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Tabel I 

Komposisi Penduduk Provinsi Lampung Menurut Agama 
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1
 Sensus Penduduk, (Jakarta-Indonesia : Badan Pusat Statistik), 15 Mei 2010 

2
 Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 

No. Agama Jumlah Persentase

1 Islam 207.176.162 87.18

2 Kristen 16.528.513 6.96

3 Katolik 6.907.873 2.91

4 Hindu 4.012.116 1.69

5 Buddha 1.703.254 0.72

6 Khong Hu Chu 117.091 0.05

7 Lainnya 299.617 0.13

8 Tidak terjawab 139.582 0.06

9 Tidak ditanyakan 757.118 0.32

Jumlah 237.614.326 100.00

No. Agama Jumlah Persentase

1 Islam 7.264.783 95,75

2 Kristen 115.255 1,52

3 Katolik 69.014 0,91

4 Hindu 113.512 1,50

5 Buddha 24.122 0,32

6 Khong Hu Chu 596 0,01

Jumlah 7.587.282 100
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Berdasarkan Tabel I dan II tersebut populasi kaum Muslimin mencapai 

87,18% dari jumlah total Warga Negara Indonesia dan mencapai 95,75% dari 

jumlah total penduduk Provinsi Lampung, maka pasar Indonesia didominasi 

konsumen Muslim yang sangat besar. Hal ini berdampak pada produsen yang 

memasarkan produknya di wilayah Indonesia harus memperhatikan komposisi 

produk yang dijualnya, yaitu harus sesuai dengan Syariat Islam. Allah SWT 

berfirman dalam QS An-Nahl ayat 114 sebagai berikut: 

    

   

    

     (Q.S. An-

Nahl: 114) 

Artinya : “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan 

Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya 

kepada-Nya saja menyembah”.
3
 

 

Dari sisi sektor perdagangan akan ada banyak keuntungan bagi pelaku 

industri, yaitu: 

1. Pertama standar jaminan halal merupakan bentuk klaim bahwa barang 

produknya yang halal yang dapat dikategorikan sebagai produk yang 

bermutu dan higienis. 

2. Memberikan perlindungan untuk pelaku industri lokal dari serangan 

perdagangan impor barang-barang luar negeri.
4
  

Pemahaman yang semakin baik tentang agama semakin membuat 

konsumen Muslim menjadi semakin selektif dalam pemilihan produk yang 

                                                           
3
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Teremahnya, (Jakarta : CV. Toha Putra, 1971), 

h. 419 
 4

 Imam Masykoer Alie, Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal (Jakarta : 

Ditjen  Bimas dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2003), h. 4  
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digunakan. Di Indonesia konsumen Muslim dilindungi oleh lembaga yang 

secara khusus bertugas untuk mengaudit produk-produk yang dikonsumsi oleh 

konsumen Muslim di Indonesia. Lembaga ini adalah Lembaga Pengawasan 

dan Peredaran Obat dan Makanan – Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). 

Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara 

memberikan sertifikat halal sehingga produk yang telah memiliki sertifikat 

halal tersebut dapat memberi label halal pada produknya. Artinya produk 

tersebut secara proses dan kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas 

dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran agama Islam, atau produk tersebut 

telah menjadi kategori produk halal dan tidak mengandung unsur haram dan 

dapat digunakan secara aman oleh konsumen Muslim. 

Produk-produk yang juga mendapat pertimbangan dalam proses 

pemilihannya berdasarkan ketentuan Syariat yang menjadi tolak ukur untuk 

konsumen Muslim adalah produk-produk kecantikan. Ketidak inginan 

masyarakat Muslim untuk menggunakan produk-produk haram akan 

meningkatkan keterlibatan yang lebih tinggi dalam proses pemilihan produk 

(high involvement). Dengan begitu akan ada produk yang dipilih untuk 

digunakan dan produk yang disisihkan akibat adanya proses pemilihan 

tersebut. Proses pemilihannya sendiri akan menjadikan kehalalan sebagai 

parameter utamanya. Ketentuan ini membuat keterbatasan pada produk-

produk kecantikan untuk memasuki pasar umat Muslim. Konsumen Muslim 

sendiri juga bukan tanpa kesulitan untuk memilah produk-produk yang mereka 

gunakan menjadi produk dalam kategori halal dan haram. Tentunya untuk 
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melakukan pemeriksaan sendiri kondisi kehalalan suatu produk menjadi hal 

yang kurang memungkinkan. Hal ini berkaitan dengan masalah teknis dalam 

memeriksa kehalalan suatu produk, seperti uji kimia, pengamatan proses serta 

pemeriksaan kandungan produk. 

Adanya LPPOM-MUI dapat membantu masyarakat memudahkan 

proses pemeriksaan kehalalan suatu produk. Dengan mendaftarkan produk 

untuk diaudit keabsahan halalnya oleh LPPOM-MUI sehingga produknya bisa 

mencantukan label halal, hal itu berarti produk tersebut telah halal untuk 

dikonsumsi ummat Muslim. Dengan adanya label halal ini konsumen muslim 

dapat memastikan produk mana saja yang boleh mereka gunakan, tentu 

produk yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasannya. 

Secara teori maka untuk para pemeluk agama Islam yang taat pilihan produk 

kecantikan yang mereka pilih adalah produk halal yang diwakili dengan label 

halal.  

Seiring dengan pesatnya perkembangan media, informasi yang dapat 

diperoleh konsumen akan semakin banyak dan turut pula mempengaruhi pola 

konsumsi mereka. Label halal yang secara prinsip adalah label yang 

menginformasikan kepada pengguna produk yang berlabel tersebut bahwa 

produknya benar-benar halal dan nutrisi-nutrisi yang dikandungnya tidak 

mengandung unsur-unsur yang diharamkan secara syariah sehingga produk 

tersebut boleh digunakan. Dengan demikian produk-produk yang tidak 

mencantukam label halal pada kemasannya dianggap belum mendapat 

persetujuan lembaga berwenang (LPPOM-MUI) untuk diklasifikasikan 
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kedalam daftar produk halal atau dianggap masih diragukan kehalalannya. 

Ketidak adaan label itu akan membuat konsumen Muslim berhati-hati dalam 

memutuskan untuk menggunakan atau tidak produk-produk tanpa label halal 

tersebut.  

Label halal yang ada pada kemasan produk yang beredar di Indonesia 

adalah sebuah logo yang tersusun dari huruf-huruf Arab yang membentuk 

kata halal dalam sebuah lingkaran. Peraturan pelabelan yang dikeluarkan 

Dirjen POM (Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan) 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mewajibkan para produsen-

produsen produk kecantikan untuk mencantumkan label tambahan yang 

memuat informasi tentang kandungan (ingredient) dari produk kecantikan 

tersebut. Dengan begitu konsumen dapat memperoleh sedikit informasi yang 

dapat membantu mereka untuk menentukan sendiri kehalalan suatu produk. 

Kondisi masyarakat Muslim yang menjadi konsumen dari produk-produk 

kecantikan yang beredar dipasar, namun mereka tidak mengetahui apa yang 

sebenarnya terkandung didalam produk yang mereka gunakan selama ini. 

Sebagai orang Islam yang memiliki aturan yang sangat jelas tentang halal dan 

haram, seharusnya konsumen Muslim terlindungi dari produk-produk yang 

tidak halal atau tidak jelas kehalalannya (syubhat). LPOM MUI memberikan 

sertifikasi halal pada produk-produk yang lolos audit sehingga produk 

tersebut dapat dipasang label halal pada kemasannya dengan demikian 

masyarakat dapat mengkonsumsi produk tersebut dengan aman.  
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Produk halal menurut definisi LPPOM-MUI adalah produk yang 

memenuhi syarat kehalalan sesuai syari’at Islam
5
, kenyataan yang berlaku 

pada saat ini adalah bahwa LPPOM-MUI memberikan sertifikat halal kepada 

produsen-produsen obat dan makanan yang secara sukarela mendaftarkan 

produknya untuk diaudit LPPOM-MUI. Dengan begitu produk yang beredar 

dikalangan konsumen Muslim bukanlah produk-produk yang secara 

keseluruhan memiliki label halal yang dicantumkan pada kemasannya. 

Artinya masih banyak produk-produk yang beredar dimasyarakat belum 

memiliki sertifikat halal yang diwakili dengan label halal yang ada pada 

kemasan produknya. Dengan demikian konsumen Muslim akan dihadapkan 

pada produk-produk halal yang diwakili dengan label halal yang ada 

kemasannya dan produk yang tidak memiliki label halal pada kemasannya 

sehingga diragukan kehalalan produk tersebut. Maka keputusan untuk 

membeli produk-produk yang berlabel halal atau tidak akan ada sepenuhnya 

di tangan konsumen sendiri. 

Selain label halal persoalan harga juga menjadi pertimbangan 

konsumen dalam memilih produk. Harga juga merupakan salah satu faktor 

konsumen untuk menentukan keputusan pembelian pada produk. Dimana 

harga sebagai nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang
6
. Pengaruh 

harga terhadap keputusan pembelian sangatlah penting, karena dengan tingkat 

harga yang ditetapkan oleh perusahaan dapat berpengaruh terhadap 

permintaan suatu produk. Penetapan harga yang salah atas suatu produk dapat 

                                                           
 5

 Ibid., h. : 7 
6
 Buchari Alma, Pemasaran dan Pemasaran Jasa, (Bandung : Alfabeta, 2006) h. 169 
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mengakibatkan jumlah penjualan pada suatu produk tidak dapat maksimal 

yang mengakibatkan penjualan menurun dan pangsa pasarnya berkurang. 

Oleh sebab itu, dalam penetapan harga perusahaan harus dapat menentukan 

harga penjualan sesuai dengan pangsa pasar yang dituju agar penjualan 

produk dan pangsa pasar semakin meningkat. Kehalalan dan harga produk 

sangat berdampak terhadap keputusan pembelian, sebagai contoh produk 

kecantikan pada supermarket ramayana yang disajikan dengan telah 

mempunyai label halal dari lembaga yang berwenang dan produk kecantikan 

pada supermarket chandra yang disajikan tanpa label halal yang mempunyai 

harga lebih terjangkau. Hal ini sangat layak apabila produk kecantikan 

dijadikan sebagai obyek penelitian. 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas 

serta disertai bukti ilmiah mengenai bagaimana pengaruh label halal dan haga 

terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk kecantikan 

perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah. Karena itu akan dilakukan penelitian 

dengan menjadikan beberapa konsumen yang ada pada supermarket chandra 

dan supermarket ramayana sebagai sumber informasi dalam hal 

mempertimbangkan label halal dan harga produk kecantikan. Atas dasar latar 

belakang tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh label halal dan harga tersebut dalam keputusan pembelian.  

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian diatas teridentifikasi beberapa masalah dalam 

penelitian ini, yaitu : 
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1. Masih terdapat produk-produk yang belum memiliki label halal 

2. Tidak semua produk yang beredar memiliki label halal 

3. Pengaruh label halal pada produk dalam kemasan dan harga terhadap 

keputusan pembelian konsumen 

4. Keputusan pembelian terhadap produk-produk sepenuhnya di tangan 

konsumen 

5. Konsumen muslim merupakan pasar yang sangat besar 

 

C. Batasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu, biaya dan sebagainya yang ada pada diri 

peneliti, maka semua permasalahan yang teridentifikasi tidak dapat 

seluruhnya diteliti, karena itu peneliti memberikan batasan permasalahan yang 

akan diteliti yaitu pengaruh label halal pada produk dalam kemasan dan harga 

terhadap keputusan pembelian (studi pada produk kecantikan di supermarket 

chandra dan ramayana kota Bandar Lampung). 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas maka peneliti 

merumuskan permasalahan, yaitu bagaimana pengaruh label halal pada 

produk dalam kemasan dan harga terhadap keputusan pembelian (studi pada 

produk kecantikan di supermarket chandra dan ramayana kota Bandar 

Lampung) ? 

 

E. Tujuan dan  Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
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Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh label halal 

pada produk dalam kemasan dan harga terhadap keputusan pembelian 

(studi pada produk kecantikan di supermarket chandra dan ramayana Kota 

Bandar Lampung). 

Dilakukannya penelitian ini untuk mengumpulkan, mengolah, dan 

menganalisa data, serta menginterpretasikannya. Hasilnya akan digunakan 

sebagai bahan penyusunan tesis yang akan diajukan sebagai salah satu 

syarat untuk menempuh ujian magister pada Program Pasca Sarjana IAIN 

Raden Intan Lampung.  

Kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Kegunaan Praktis 

Kegunaan bagi perusahaan adalah mengetahui tanggapan 

konsumen mengenai label halal pada produknya dan harga serta 

mengetahui bagaimana pengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi perusahaan dalam usaha melabelisasikan produknya 

dengan label halal dimasa yang akan datang. 

2. Kegunaan Akademis 

Dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak yang berminat 

terhadap bidang manajemen pemasaran terutama yang berkaitan dengan 

retailing, perilaku konsumen, dan komunikasi pemasaran. Bagi perguruan 

tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang 
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berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika dalam rangka 

memberikan sumbangan pemikiran. 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan menyusun dalam 

bidang manajemen pemasaran, yaitu yang berkaitan dengan retailing, 

perilaku konsumen, dan komunikasi pemasaran, khususnya mengenai 

pengaruh label halal pada produk dalam kemasan dan harga terhadap 

keputusan pembelian. 

 

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian tentang pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian 

pernah dilakukan oleh Vivi Rahmawati Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Dian Nuswantoro di kota Semarang menerangkan bahwa 

label halal pada produk yang dijual  terutama  di  Indonesia  mempunyai  arti  

yang  sangat  penting  dan  dimaksudkan untuk  melindungi  masyarakat  yang  

beragama  Islam  agar  terhindar  dari  melakukan pengkonsumsian pangan 

yang tidak halal (haram). Label halal di Indonesia berada di bawah 

pengawasan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dari  hasil  perhitungan  uji  

nilai  selisih  mutlak  dalam  penelitian  ini  diketahui  nilai  t hitung  sebesar  

3,983  dengan  signifikansi  sebesar  0,000.  Oleh  karena  nilai signifikansi  

lebih  kecil  dari  0,05  hal  ini  menunjukkan  bahwa  label  halal  dapat 

menjadi  variabel  moderasi  antara  atribut  produk  dan  keputusan  

pembelian.  Hal tersebut  juga  mengindikasikan  bahwa  dengan  adanya  

label  halal  pada  kemasan produk  dapat  meningkatkan  keyakink 

masyarakat  dalam  membeli  produk  tersebut. Hasil  penelitian  ini  
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mendukung  hasil penelitian Rambe dan Afifuddin tahun 2012 bahwa 

pencantuman label halal memberikan pengaruh sebesar 31,1% terhadap minat 

beli.
7
 

Penelitian yang lainnya yaitu tentang harga yang dilakukan oleh 

Nanang Susanto di kota Semarang menyebutkan Besar  t-hitung  variabel  

harga  adalah  sebesar  7,343  >    t  tabel  1,985  dengan   tingkat  signifikansi  

0,000  yang  lebih  kecil  dari  batas  signifikansi  0,05. Dengan  demikian  

keputusan  yang  diambil  adalah  Ho  ditolak  dan  Ha diterima.  Sehingga 

secara individual variabel harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian . 

Semakin menariknya  harga produk serta didukung dengan  kualitas  produk    

yang  ada    maka  akan  dapat  meningkatkan keputusan pembelian  konsumen 

terhadap pemakaian produk. Dengan  ini berarti  bahwa  harga  mampu  

mempengaruhi  keputusan  pembelian konsumen. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Tedjakusuma tahun 2008 yang  menyatakan  

bahwa  harga  berpengaruh  terhadap  keputusan pembelian
8
. 

Harga merupakan komponen penting atas suatu produk, karena akan 

berpengaruh terhadap keuntungan produsen. Harga juga menjadi 

pertimbangan bagi konsumen untuk membeli. Pengertian harga menurut 

Buchari Alma ia mendefinisikan: “Harga (price) sebagai nilai suatu barang 

yang dinyatakan dengan uang.
9
 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulunya adalah sama-

sama meneliti hasil akhir dari sebuah proses penjualan yang dipengaruhi oleh 

                                                           
7
 eprints.dinus.ac.id/8845/1/jurnal_13711.pdf 

8
 eprints.dinus.ac.id/5065/1/11974.pdf 

9
 Buchari Alma, Pemasaran dan Pemasaran Jasa, (Bandung : Alfabeta, 2006) h. 169 
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suatu faktor. Jika dalam penelitian sebelumnya peneliti menggunakan label 

halal mempengaruhi terhadap keputusan pembelian dan harga mempengaruhi 

terhadap keptutusan pembelian dengan masing-masing terpisah, penelitian ini 

mengabungkan keduanya dengan menggunakan label halal dan harga 

mempengaruhi terhadap keputusan pembelian. 

Pengambilan keputusan konsumen (consumer decision making) adalah 

suatu proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk 

mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu 

diantaranya. Hasil dari proses pengintegrasian ini adalah suatu pilihan (choice) 

yang disajikan secara kognitif sebagai keinginan berperilaku.
10

 

 

G. Kerangka Pikir 

Islam merupakan agama yang menjadi ideologis, sistem dan aturan 

hidup, kerangka berpikir, pedoman terhadap konsep dan pengembangan 

integritas diri, menjadi tolok ukur keabsahan suatu tindakan, serta sumber 

inspirasi bagi sebagian besar teori peradaban. Sebagai ideologi, Islam 

memiliki aturan yang lengkap menyeluruh, serta komprehensif.  

Konsep Syumuliatul Islam makin dipertegas oleh nash Al Qur’an yang 

berbunyi,  

  
   
   

   
   

                                                           
10

 Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi Untuk Strategi dan 

Penelitian Pemasaran, (Bogor : Kencana, 2003), Cet 1, h. : 413-415. 
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     (Q.S. 

Al-Baqarah : 168)   
Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 

syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 

bagimu”.
11

 

 

Syumuliyah Islam oleh para pemeluknya berusaha diaplikasikan dalam 

tataran praktis. Salah satu contoh praktis adalah yang diterapkan dalam pola 

konsumsi masyarakat muslim di Indonesia. Produk-produk yang dikonsumsi 

oleh umat Islam merupakan produk halal. Kehalalan produk tersebut dapat 

diketahui dari label yang tercantum di kemasan produk, label tersebut dikenal 

sebagai label halal. 

Temuan MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang beredarnya produk 

tidak halal yang ada pada masyarakat mendapat tanggapan reaktif dari 

konsumen berupa pemboikotan produk tersebut dengan cara tidak mau 

mengkonsumsi dan mengedarkan. Ini membuat produsen-produsen produk 

makanan melakukan pemberian label halal pada produk mereka (labelisasi 

halal)  

Menurut KMA RI Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung 

unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan 

pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam
12

. Proses-proses yang 

menyertai dalam suatu produksi produk kecantikan yang termasuk dalam 

klasifikasi halal adalah proses yang sesuai dengan standard halal yang telah 

ditentukan oleh agama Islam. Diantara standard-standard itu adalah : 

                                                           
 11

 Departemen Agama RI, Op,. Cit, h. 41 

 
12

 KMA RI No. 518 Tahun 2001, Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan 

Penetapan Pangan Halal, BAB I Pasal 1 
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1. Tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi. 

2. Daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut 

tata cara syariat Islam. 

3. Tidak menggunakan alkohol sebagai ingridient yang sengaja ditambahkan. 

4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat 

pengelolaan dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau 

barang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus terlebih dahulu 

dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari’at Islam
13

. 

Produk kosmetik memang tidak dimakan dan dimasukkan ke dalam 

tubuh. Oleh karena itu, kosmetik biasanya dikaitkan dengan suci dan najis. 

Produk tersebut bisa dikatakan haram jika produk kosmetik tersebut 

mengandung bahan-bahan najis, seperti turunan hewan (kolagen) ataupun 

bagian dari tubuh manusia misalnya plasenta. 

Dalam sebuah hadist dijelaskan: 

ٍْ اَبـِ  َل هللاِ َع ٌْ ْعُث َرُس ًِ ا قـَاَل َس ًَ ٍِ بَِشْيٍر َرِضَي هللاُ َعنـْيُ ٌِ ْب ا ًَ ْع ْي َعْبِد هللاِ اننـّـُ

ا  ًَ بَْينـَيُ ًَ  ٌٍ ٌَّ انـْـَحَراَو بَيِّ اِ ًَ  ٌٍ ٌَّ انـْـَحالََل بَيِّ ُل: اِ ٌْ ُ َسهـََّى يَقـ ًَ َصهـََّ هللاُ َعهـَْيِو 

 ًُ ٌر ُيحـََشابـِيَاٌت الَ يَْعهـَ ٌْ بُيَاِت فـَقـَِد اُُي ٍِ اجـَّقـََ انشُّ ًَ ٍَ اننـَّاِس فـَ ٍَّ كـَثِْيٌر ِي يُ

اِعَ  قـََع فِي انـْـَحَراِو كـَانرَّ ًَ بُيَاِت  قـََع فِي انشُّ ًَ  ٍْ َي ًَ ِعْرِضِو  ًَ اْسحـَْبَرأَ نِِدْينِِو 

ٌَّ نِكـُمِّ  اِ ًَ ٌْ يَْرجـََع فِْيِو ااَلَ  ِشُك اَ ٌْ َ يُ ًَ َل انـْـِح ٌْ ٌَّ  يَْرَعَ َح اِ ًَ َ ااَلَ  ًَ َيهٍِك ِح

ٌَّ فِْي انـَْجَسِد ُيْضغـَة ً اَِذا َصهََحْث َصهََح انـَْجَسُد كـُهـُّوُ  اِ ًَ َ هللاِ َيَحاِرُيوُ ااَلَ  ًَ ِح

ِىَي انـْقـَهـْبُ  ًَ اَِذا فـََسَدْت فـََسَد انـَْجَسُد كـُهـُّوُ ااَلَ  ًَ 

 )رًاه انبخارٍ ًيسهى(
 

Artinya: “Dari Abi Abdillah An-Nu’man bin Basyir rodhiyallohu ‘anhu 

berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shollallohu ‘Alaihi 

Wasallam bersabda: “Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, 

dan di antara keduanya terdapat hal-hal musyabbihat (syubhat / 
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samar, tidak jelas halal-haramnya), yang tidak diketahui oleh 

kebanyakan manusia. Barangsiapa yang menjaga hal-hal 

musyabbihat, maka ia telah membersihkan kehormatan dan 

agamanya. Dan barangsiapa yang terjerumus dalam syubhat, maka 

ia seperti penggembala di sekitar tanah larangan, hampir-hampir ia 

terjerumus ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai 

tanah larangan, dan ketahuilah sesungguhnya tanah larangan Allah 

adalah hal-hal yang diharamkan-Nya. Ketahuilah bahwa di dalam 

tubuh ada sekerat daging. Apabila daging itu baik, maka seluruh 

tubuh itu baik; dan apabila sekerat daging itu rusak, maka seluruh 

tubuh itu pun rusak. Ketahuilah, dia itu adalah hati.” 

 

Dalam hadits di atas jelas Rasullullah SAW mengajarkan kepada kaumnya 

untuk menghindari perkara subhat. Perkara subhat adalah perkara yang belum 

jelas halal-haramnya.  

Dengan demikian Label Halal adalah label yang diberikan pada 

produk-produk yang telah memenuhi kriteria halal menurut agama Islam. 

Perusahaan-perusahaan yang mencantumkan produknya dengan label halal 

maka perusahaan tersebut telah melakukan prosesi halal pada produknya. 

Mengacu pada klasifikasi label yang diberikan oleh Stanton, maka 

label halal masuk dalam klasifikasi Descriptive Label yaitu label yang 

menginformasikan tentang yang sesuai standar halal : 

1. Konstruksi atau pembuatan 

2. Ingredient atau bahan baku dan; 

3. Efek yang ditimbulkan (other characteristic) 

Pengetahuan kosumen tentang informasi yang tercantum dalam label 

akan memberi dampak terhadap perilaku konsumen. Perilaku kosumen 

meliputi aktivitas bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, 
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membeli, memakai, dan membuang barang, jasa, gagasan atau pengalaman 

dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat mereka, jadi perilaku 

konsumen merupakan rangkaian keputusan-keputusan yang diambil 

konsumen terhadap suatu produk.  

Keputusan konsumen meliputi keputusan untuk menentukan akan 

membeli, apa yang dibeli, dimana, kapan, dari siapa, dan seberapa sering 

membeli barang atau jasa. Perilaku pembelian konsumen dibentuk 

karakteristik individu yang terdiri dari pribadi, psikologis, budaya dan sosial. 

Dalam hal ini unsur agama termasuk kedalam faktor budaya
14

. 

Dengan adanya label halal yang tercantum pada suatu produk, maka 

konsumen terlibat pada pembelian yang rumit karena mereka memiliki 

keterlibatan yang tinggi (high involvement) dalam membeli suatu produk 

karena menyadari adanya perbedaan yang signifikan dari produk-produk 

tersebut. Dengan begitu konsumen akan melalui tahapan keputusan pembelian 

terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli. 

Tahapan keputusan tersebut adalah : 

1. Problem Recognition (pengenalan masalah) merupakan tahapan dimana 

pembeli mengenali masalah atau kebutuhannya. Pembeli merasakan 

perbedaan antara keadaan aktualnya dengan keadaan yang diinginkannya. 

Kebutuhan tersebut dapat dipicu oleh rangsangan internal maupun 

eksternal.  
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2. Information Search (pencarian informasi) merupakan tahapan diamana 

konsumen berusahan mencari informasi lebih banyak tentang hal-hal yang 

telah dikenali sebagai kebutuhannya. Konsumen memperoleh informasi 

dari sumber pribadi, komersial, publik dan sumber pengalaman 

3. Alternatives Evaluation (evaluasi alternatif) merupakan tahapan dimna 

konsumen memperoleh informasi tentang suatu objek dan membuat 

penilaian akhir. Pada tahap ini konsumen menyempitkan pilihan hingga 

alternatif yang dipilih berdasarkan besarnya kesesuaian antara manfaat 

yang diinginkan dengan yang bisa diberikan oleh plihan produk yang 

tersedia. 

4. Purchase Decision (keputusan pembelian) merupakan tahapan dimana 

konsumen telah memiliki pilihan dan siap melakukan transaksi pembelian 

atau pertukaran antara uang atau janji untuk membayar dengan hak 

kepemilikan atau penggunaan suatu barang dan jasa.
15

 

Proses keputusan konsumen jika dipandang dari sudut barang atau jasa 

apa yang akan dibelinya (“what”) konsumen akan mempertimbangkan faktor-

faktor seperti bentuk, daya tahan, keunikan, nilai, kemudahan, penggunaan, 

bahan baku dan lain sebagianya yang ada pada suatu barang.
16

 

Dengan begitu produk apapun yang akan dibeli konsumen akan 

melalui tahapan-tahapan tersebut, begitu pula dengan produk makanan dalam 

kemasan yang kini menjadi objek penelitian penulis. 

 

                                                           
 

15
 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Edisi Bahasa Indonesia, (Jakarta : PT. 

Prenhallindo, 1998), h. : 215 

 
16

 Berman, Berry and Joel R. Evans.  Op.Cit, h. 216 



19 
 

H. SISTEMATIKA PENULISAN 

Dengan maksud agar dalam penyusunan tesis ini lebih sistematis dan 

terfokus pada satu pemikiran, maka penulis sajikan sistematika pembahasan 

sebagai gambaran  umum  penulisan  tesis  ini.  Pertama  adalah  bagian  

formalitas  yang meliputi: halaman judul, halaman nota dinas, halaman 

pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar 

isi. Kedua adalah bagian isi, dimana tesis ini terdiri atas lima bab yang 

meliputi: 

Bab Pertama; Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang 

merupakan suatu pemaparan kemunculan masalah yang ada di lapangan dan 

akan diteliti, identifikasi masalah merupakan penegasan masalah yang akan 

diteliti lebih detail yang dipaparkan pada latar belakang, batasan masalah 

dijadikan sebagai titik fokus yang akan menjadi dijadikan objek penelitian, 

rumusan masalah merupakan penegasan dan penjelasan dari permasalahan 

yang akan dipecahkan dalam penelitian supaya menambah ketajaman 

masalah, kegunaan dan tujuan penelitian merupakan sesuatu yang akan 

dicapai dari penelitian agar memberikan manfaat bagi peneliti maupun obyek 

penelitian yang akan diteliti, penelitian terdahulu sebagai penelusuran 

terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian 

ini, kerangka pikir digunakan penyusun untuk memecahkan masalah dalam 

penelitian ini, dan  sistematika  pembahasan  adalah  upaya  mensistematiskan 

dalam penyusunan karya ilmiah ini. 
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Bab Kedua menguraikan studi pustaka yang berhubungan dengan topik, 

selanjutnya dituangkan menjadi suatu gambaran kerangka pemikiran teoritis. 

Dalam bab ini penyusun membagi beberapa sub bab, antara lain membahas 

tentang ekonomi Islam, kedua tentang label dan brand image, ketiga 

membahas mengenai konsep halal dan harga dalam jual beli. keempat 

membahas tentang keputusan pembelian. 

 Bab ketiga merupakan metode penelitian yang mengurai tentang 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber 

data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, 

dan tahap-tahap penelitian. Lebih jelasnya bab ini adalah penguraian tentang 

alasan penggunaan pendekatan kualitatif, posisi atau peran peneliti di lokasi 

penelitian, penjelasan keadaan secara konkrit lokasi penelitian, dan strategi 

penelitian yang digunakan agar dihasilkan penelitian ilmiah yang bisa 

dipertanggungjawabkan secara kaidah keilmiahan yang universal. 

Bab keempat berisi pemaparan data-data dari hasil penelitian tentang 

gambaran umum yang berkaitan dengan produk kecantikan yang telah 

memiliki label halal, hasil analisis penelitian terjadinya keputusan pembelian 

dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya, sedangkan penelitian ini 

dihasilkan dari jawaban responden yang mempertimbangkan dalam 

mengambil keputusan membeli produk kecantikan dengan membagi alasan 

responden kedalam skala prioritas. Penelitian yang berada di bab ini bisa 

dikatakan memuat tentang data-data yang kompleks, data-data yang dianggap 

penting digali dengan sebanyak-banyaknya dan dilakukan secara mendalam. 
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Bab kelima merupakan bagian tahap akhir dari penelitian yang berisi 

tentang simpulan dan inti sari dari hasil penelitian yang dikerucutkan, 

kemudian berdasarkan pada bab-bab sebelumnya dijabarkan implikasi teoritis 

dan praktis dari hasil penelitian ini yang ditindaklanjuti dengan pemberian 

beberapa rekomendasi ilmiah 

 


