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ABSTRAK 

 

Makanan kemasan sudah sangat banyak beredar di pasaran 

saat ini. Banyak makanan kemasan yang masuk baik dari dalam 

maupun luar negeri, oleh karena itu setiap makanan kemasan harus 

mempunyai label halal untuk melindungi konsumen muslim. Islam 

menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal, baik, 

menyehatkan, serta bermanfaat bagi tubuh, karena setiap makanan itu 

akan menjadi sumber energi bagi manusia untuk beribadah kepada 

Allah. Dengan adanya label halal pada makanan kemasan dapat 

mempengaruhi konsumen dalam pembelian produk makanan 

kemasan.  

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah adakah 

pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian produk makanan 

kemasan mahasiswa/i FEBI dan bagaimana konsumsi dalam 

perspektif Ekonomi Islam, sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian 

Mahasiswi FEBI UIN Raden Intan Lampung dan konsumsi dalam 

perspektif Ekonomi Islam. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder. 

Responden yang dijadikan sampel dalam penilitian ini sebanyak 97 

orang. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier sederhana. Variabel label halal berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan pembelian hal ini dilihat dari signifikan 

Label Halal sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari dari tingkat 

signifikansi yang digunakan yaitu 0,05 dan dapat juga dilihat dari t 

hitung sebesar 6.751 yang berarti t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 

1.662.  

Keputusan pembelian mahasiswi didasarkan dengan adanya 

label halal pada kemasan produk, pemilihan produk berlabel halal 

didasarkan pada keyakinan dan sikap mahasiswi untuk membeli 

produk berlabel halal. Pernyataan ini sesuai dengan Philip Kotler yang 

mengatakan bahwasannya keyakinan dan sikap mempengaruhi 

perilaku pembelian individu. Dan keputusan mahasiswi menggunakan 

produk kosmetik halal, hal ini sesuai dengan konsumsi dalam Islam. 

ii 



Pencantuman label halal juga sangat mempengaruhi dalam 

keputusan membeli produk makanan kemasan, dengan adanya label 

halal memberikan rasa aman dan yakin terhadap mahasiswa/i kampus 

UIN Raden Intan Lampung dalam membeli makanan kemasan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mahasiswa/i 

paham terhadap label halal dan adanya label halal sangat 

mempengaruhi keputusan mahasiswa/i dalam membeli produk 

makanan kemasan. 

 

Kata Kunci: Label Halal,Keputusan Pembelian makanan 

kemasan 
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MOTTO 

 

                          

        

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

dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti 

langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan ini adalah musuh 

nyata bagimu “(QS Al-Baqarah: 168). 
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 1  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk lebih memahami isi skripsi ini, 

serta mendapatkan gambaran yang  jelas dan memudahkan dalam 

memahami proposal ini, maka penulis merasa perlu untuk 

menjelaskan beberapa uraian terhadap penegasan dan makna dari 

beberapa istilah terkait dengan tujuan proposal ini. “PENGARUH  

LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

PRODUK MAKANAN KEMASAN (Studi Pada Mahasiswa 

UIN Raden Intan Lampung)” Untuk itu perlu diuraikan 

pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut: 

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu 

(orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan 

atau perbuatan seseorang.
1
 Sedangkan menurut Badudu dan 

Zain “Pengaruh adalah daya yang menyebabkan sesuatu 

terjadi, sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah 

sesuatu yang lain dan tunduk atau mengikuti karena kuasa 

atau kekuasaan orang lain”.
2
 Sedangkan Louis Gottschalk 

mendefinisikan pengaruh sebagai suatu efek yang tegar dan 

memebentuk terhadap pikiran dan perilaku manusia baik 

sendiri-sendiri maupun kolektif.
3
 

2. Label 

Label adalah bagian dari sebuah produk yang membawa 

informasi verbal tentang produk atau tentang penjualnya.
4
 

                                                           
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa 

Indonesia,(Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2011),h.1045 
2
 Babadu, J.S dan Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan, 2001)h 131 
3
 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, (Depok:Yayasan Penerbit 

Universitas Indonesia,2002), h 171 
4
 Stanton, William J. Prinsip Pemasaran, ( Jakarta: Penerbit 

Erlangga Cetakan Ketujuh,2005) h 282 
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Label pada dasarnya dapat merupakan bagian dari sebuah 

kemasan atau dapat merupakan etikat lepas yang ditempelkan 

pada produk.
5
 

3. Halal 

Halal adalah tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan 

menurut syara’.
6
  

4. Produk  

Produk dalam marketing merupakan apapun yang bisa 

ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah 

keinginan atau kebutuhan.
7
 

5. Makanan Kemasan 

Makanan kemasan adalah makanan yang disimpan dalam 

kemasan yang mana berfungsi  agar makanan tetap terjaga 

dari kondisi iklim mikro luar kemasan dan dari bahaya fisik 

sehingga makanan di dalam kemasan tersebut tetap terjaga
8
. 

6. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk 

mau membeli atau tidak terhadap produk.
9
 

 

 

                                                           
5
 Angipora, Dasar-Dasar Pemasaran, (Jakarta: PT Grafindo 

Persada, 2007)h 154 
6
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia,(Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2011),h.1045 
7
Muhammad., Metodologi Penelitian Ekonomi Islam:Pendekatan 

Kuantitatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.(2012) 
8
Yuli Mutiah Rambe dan Syaad Afifuddin, “Pengaruh 

Pencantuman Label HalalPada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat 

Pembelian Masyarakat Muslim (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas 

Al-Washliyah, Medan)”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No. 

1,(Desember, 2012). 
9
Rizan, et al. Pengaruh Citra Merek Dan Kualitas Produk Terhadap 

Keputusan Pembelian ( Studi Banding Konsumen Indomie Dan  Mie 

Sedap),6(1) (2015),h  457–478. 
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B. Alasan Memilih Judul 

Alasan memilih judul proposal skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

Bagi penulis pentingnya meneliti/menulis masalah yang akan 

diteliti terkait dengan judul sekripsi, hal ini dikarenakan 

keingintahuan penulis untuk mengetahui pengaruh labelisasi 

halal pada produk makannan dalam kemasan terhadap 

keputusan pembelian pada mahasiswa UIN Raden Intan 

Lampung yang keseluruhannya beragama islam. Dimana 

islam mengajarkan kita untuk mengkonsumsi yang halal dan 

meninggalkan yang haram.  

2. Alasan Subjektif 

a. Alasan subjektif dari aspek yang akan dibahas yaitu 

permasalahan ini sangat memungkinkan diadakan 

penelitian dan penulis ingin mengkaji lebih dalam 

tentang pengaruh labelisasi halal pada produk 

makanan dalam kemasan terhadap keputusan 

pembelian pada masyarakat pada mahasiswa  UIN 

Raden Intan Lampung. Penelitian ini sesuai dengan 

disiplin keilmuan yang penulis pelajari di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam. Serta didukung oleh lokasi 

penelitian yang terjangkau sehingga memudahkan 

dalam penelitian. 

b. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh 

penulis, mengingat adanya ketersediaan bahan 

literatur yang cukup memadai serta data dan informasi 

lainnya yang berkaitan dengan penelitian memiliki 

kemudahan akses serta letak objek penelitian mudah 

dijangkau oleh penulis. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan dan perkembangan perekonomian khususnya di 

bidang perdagangan nasional telah banyak menghasilkan berbagai 
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macam produk-produk baik barang maupun jasa yang dapat 

dikonsumsi oleh masyarakat.
10

 Ditambah lagi adanya globalisasi 

dan juga perdagangan bebas yang membuat masyarakat bisa bebas 

dalam membeli dan juga memilih produk-produk yang mereka 

inginkan. 
11

 

Berbagai macam produk-produk yang beredar saat ini, salah 

satu yang paling banyak muncul adalah produk makanan 

khususnya produk makanan kemasan.
12

 Berikut data terlampir 

terkait jumlah banyaknya konsumsi makanan instan dalam 

kemasan. anan yang di konsumsi setiap hari oleh masyarakat 

seperti terlihat pada tabel data berikut ini. 

 

Sumber Badan Pusat Statistik 

Gambar 1 

                                                           
10

 Hendra Halwani, Ekonomi Internasional dan Galobalisasi 

Ekonomi. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h 194 
11
Herlan Firmansyah “Impilkasi Globalisasi Ekonomi dan 

Perdagangan Bebas Terhadap Stabilitas Nilai Rupiah”Asy-Syariah Vol.17 

No. 1,April 2015, h 46. 
12

 Wan Satria Adilla “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan 

Konsumen Dalam Pembelian Produk Makanan Kemasan” (skripsi 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2017). 
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Rata-rata Pengeluaran Perkapita tahun 2019
13

 

Dari gambar diatas menunjukan bahwa pengeluaran per kapita 

sebulan masyarakat Indonesia didominasi oleh makanan dan 

minuman jadi. Makanan dan minuman jadi tersebut menduduki 

posisi yang paling tinggi diantara konsumsi terhadap pengeluaran 

lainnya, di perkotaan pengeluaran per kapita terhadap makanan 

dan minuman jadi, berada pada tingkat 34,15%, persentase 

tersebut paling tinggi dibandingkan dengan konsumsi yang 

lainnya.
14

 Makanan kemasan merupakan makanan instan yang 

sudah dapat dikonsumsi secara langsung oleh konsumen itu 

sendiri.
15

  

Perkara halal haram merupakan wacana yang mudah bergulir 

di Indonesia. Alasan yang mendasarinya dikarenakan penduduk 

indonesia mayoritas Muslim,
16

 berikut merupakan data dari 

jumlah masyarakat beragama di Indonesia. 
17

 

 

Gambar 2 

Sumber Badan Pusat Statistik 2019 

                                                           
13

 www.bps.go.id dikases pada 20 November 2020  
14

  www.suara.com diakses 20 Desember 2020 pukul 20:00 
15

 Khairul Fazrin, Tengku Putri dan Muhammad Rizal,”Pengaruh 

Label Halal dan Bonus dalam kemasan terhadap keputusan pembelian pada 

produk kinder joy pada masyarakat kota Langsa”(studi kasus pada 

mayarakat kota Langsa,) Jurnal Manajamen dan Keuangan, Vol. 6, No.2, 

Nov 2017 
16

www.bps.go.id diakses  pada 20 Desember 2020  
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 Dengan kondisi masyarakat di Indonesia yang mayoritas 

beragama Islam dengan mencapai 80% masyarakat beragama 

islam, maka dari situ terlihat jelas bahwa konsumen terbesar 

adalah untuk umat muslim. Namun, di dalam Islam ada batasan-

batasan terhadap kaumnya dalam mengkonsumsi makanan dan 

juga melarang beberapa jenis makanan dan minuman yang dapat 

merusak kesehatan.
18

 Dalam ajaran Islam seorang muslim 

diharuskan mengkonsumsi yang halal dan dilarang untuk 

mengkonsumsi sesuatu yang haram, perintah tersebut terdapat 

dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 : 

                            

         

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi 

baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu 

mengikuti langkah-langkah setan, larena sesungguhnya setan ini 

adalah musuh nyata bagimu “(QS Al-Baqarah: 168).
19

 

Alquran menjelaskan dalam surat Al-Baqarah :172  

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

                        

         

 “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki 

yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah 

kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” 

                                                           
18

 Tri Widodo, “Pengaruh Labelisasi Halal dan harga terhadap 

keputusan pembeliankonsumen pada produk indomie”. (Skripsi Program 

Ilmu Ekonomi Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 

2015) h. 6 
19

Departemen Agama RI,Al-Quran dan 

Terjemahannya,(IKAPI,Bandung: Diponegoro, 2010), h.107. 



 
 

7 

Dan di alam surat Almaidah ayat 96 

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

                     

                         

    

 “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan 

(yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan 

bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan 

atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam 

ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu 

akan dikumpulkan.”
20

 

Berdasarkan ayat-ayat tersebut penulis menganggap bahwa 

hukum Islam telah memberikan peringatan dan proteksi terhadap 

umat Islam dalam menentukan makanan yang akan 

dikonsumsinya.
21

 Hal ini juga mendasari tuntunan terhadap 

jaminan keamanan spiritual atas produk makanan yang 

dikonsumsi oleh konsumen muslim di Indonesia.
22

  

Konsumen muslim dilindungi dari produk makanan haram 

dengan pemberian jaminan halal produk makanan.
23

 Hal tersebut 

bisa dilihat dengan adanya keterangan label halal pada produk 

                                                           
20

 Wahyu Budi Utami, Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan 

Membeli, (Skripsi Program Ilmu Komunikasi UI N Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta, 2013) h. 3 
21

 Yuli Mutiah Rambe dan Syaad Afifuddin, “Pengaruh 

Pencantuman Label Halal Pada 

Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat 

Muslim (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Al-Washliyah, Medan)”, 

Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No. 1, 

(Desember, 2012), hlm 36. 
22

 Ibid ,h.182 
23

 Ibid, h. 10 
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makanan dalam peraturan perundang undangan di antaranya 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 

1999 tentang Label dan Iklan Halal.
24

 

Mengingat pentingnya kehalalan tersebut pemerintah telah 

mengeluarkan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk 

Halal (JPH) yang artinya semua produk yang beredar di Indonesia 

harus bersertifikat dan berlabelkan halal. 

Dalam Islam, perilaku seorang konsumen harus 

mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah SWT.
25

 Negara 

Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim 

terbanyak di dunia serta memiliki mayoritas muslim hingga 

80%,
26

 tentu mereka sebagai muslim akan memilih makanan-

makanan yang halal untuk dikonsumsi, karena di dalam Islam 

tidak semua makanan halal untuk dimakan seperti yang sudah 

dijelaskan di dalam Alquran.
27

  

Banyak faktor dan cara dilakukan dalam upaya pemilihan 

produk sesuai dengan kebutuhan pertama faktor yang dilihat 

konsumen dalam membeli produk makanan kemasan, ada yang 

melihat dari segi kebutuhannya sendiri, ada yang melihat dari segi 

murah atau mahalnya makanan tersebut, ada juga yang melihat 

dari segi kualitas, serta ada juga yang melihat dari segi baik atau 

tidaknya makanan itu untuk dikonsumsi.
28

  

                                                           
24

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 

tentang Label......... 
25

 Ibid, h. 30 
26

 www.bps.go.id diakses  pada 20 Desember 2020 pukul 21:00 
27

 Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu 

Ekonomi Islam, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h 8. 
28

 Putri Maghfirah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Perilaku 

Muslimah Dalam 

Pemilihan Kosmetik (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah 

dan Hukum UIN Ar-Raniry), 

http://www.bps.go.id/


 
 

9 

Untuk pengertian Label itu sendiri yaitu adalah etiket merek 

dagang, dengan keterangan tentang mutu produk yang 

dicantumkan pada produk atau kemasan.
29

 Dan untuk Halal itu 

sendiri adalah tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan menurut 

syara’. 
30

Produk makanan kemasan yang beredar dipasaran 

nyatanya masih banyak yang belum mencantumkan label halal 

pada kemasan produknya. Padahal kebutuhan akan jaminan halal 

pada makanan kemasan menjadi penting khususnya di Indonesia.  

Upaya atau cara  pemilihan produk salah satunya dengan 

mencari informasi yang terdapat pada atribut produk. Atribut yang 

dimaksud sebagai media informasi konsumen untuk memperoleh 

kepercayaan terhadap produk secara lahir batin adalah label halal 

.
31

 Sikap yang lebih teliti terhadap label produk dapat membantu 

konsumen menemukan makanan kemasan yang paling sehat dan 

aman di pasaran.
32

 

Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya mengkonsumsi 

makanan yang halal lagi baik menjadi suatu kewajiban, Adapun 

pengertian halal lainnya adalah  “kebolehan mengkonsumsi 

sesuatu yang baik yaitu makanan yang sehat, proposional, dan 

aman dikonsumsi.”
33

 Sedangkan dalam istilah fiqh, halal adalah 

“suatu sifat yang diperbolehkan atau diizinkan menurut ajaran 

                                                                                                                             
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, hlm 6. 
29

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia,(Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2011),h.1045. 
30

 Ibid, h. 301 
31

 F.Ginting,Manajemen Pemasaran,(Bandung : CV YRAMA 

WIDYA, 2011), h.95. 
32

 Wahyu Budi Utami, Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan 

Membeli, (Skripsi Program Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta, 2013) h. 31 
33

 Rusilawati, Sistem Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) 

Aceh Terhadap Kosmetik Berbahaya Ditinjau Menurut Manajemen 

Syariah, Fakultas Syariah dan 

Hukum, UIN Ar-Raniry, hlm 8. 
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agama islam dimana syarat dan  rukun terpenuhi secara sempurna 

serta tidak melanggar ketentuan syariat. 
34

  

Label halal yang terdapat pada kemasan produk, akan 

mempermudah konsumen dalam mengidentifikasi produk.
35

 Di 

Indonesia penggunaan label halal sangat mudah ditemukan, pada 

produk makanan kemasan salah satunya. Suatu produk yang tidak 

jelas bahan baku dan cara pengelolahannya dapat saja “ditempel” 

tulisan halal (dengan tulisan arab) maka produk tersebut seolah-

olah telah halal dikonsumsi.
36

  

Konsumen yang kurang memiliki pengetahuan tentang label 

halal akan beranggapan bahwa label halal yang tercantum dalam 

produk yang dibelinya adalah label yang sah. Padahal penentuan 

label halal suatu produk tidak bisa hanya asal tempel harus 

berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam yang melibatkan 

pakar dari berbagai disiplin ilmu baik agama maupun ilmu-ilmu 

lain yang mendukung. 
37

  

 Khusus di Indonesia, konsumen muslim dilindungi oleh 

lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengaudit 

produkproduk yang dikonsumsi oleh konsumen muslim di 

Indonesia. Lembaga ini adalah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-

obatan dan Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-

MUI).
38

 Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di 

masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal sehingga 

                                                           
34

 Sulaiman Rasyid,Fiqh Islam (Jakarta: Attahaririyah, 2011) h 268. 
35

 Vivi Yunitasari ,”Pengaruh label halal terhadap keputusan 

pembelian produk makanan kemasan impor pada mahasiswa ekonomii 

Universitas Negeri Surabaya “ Jurnal E konomi Islam Volume 2 Nomor 1, 

Tahun 2019, h 6 
36

 www.health.detik.com (diakses pada 15-01-2021, pukul 12:00 ) 
37

 Wahyu Budi Utami, Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan 

Membeli, (Skripsi Program Ilmu Komunikasi UI N Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta, 2013) h. 3 
38

 Surat-surat Keputusan Lembaga Pengawasan dan Peredaran 

Obat dan Makanan-Majelis Ulama Indonesia(LPPOM-MUI) Jakarta (2011) 
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produk yang telah memiliki sertifikat halal tersebut dapat 

memberi label halal pada produknya.
39

 

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 mencantumkan label halal 

dan hal itu berarti produk tersebut telah halal untuk dikonsumsi 

umat muslim.
40

 

Proses sertifikasi label dilakukan oleh MUI dalam sidang 

Fatwa Halal, dalam sidang tersebut mengikut sertakan para pakar, 

unsur kementrian atau lembaga, dan instansi terkait. Sedangkan 

pemeriksaan atau pengujian produk dilakukan oleh BPJPH (Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Sebelum diresmikannya 

BPJPH pada 11 Oktober 2017, MUI adalah satu-satunya lembaga 

yang berperan mengeluarkan sertifikat halal, namun dengan 

peresmian tersebut maka tugas tersebut diambil alih oleh BPJPH 

namun tetap melibatkan MUI sehingga sertifikat ataupun label 

halal serta fatwa-fatwa MUI menjadi dokumen negara, dan tetap 

berlaku.
41

 

Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim mengatakan, logo 

yang digunakan oleh LPPOM MUI adalah logo lingkaran Majelis 

Ulama Indonesia dengan tulisan halal aksara Arab di tengahnya. 

Logo Ini sudah disepakati antara MUI dan BPOM dan telah 

digunakan bertahun-tahun.
42

 

Pemberian label halal pada produk, sedikit banyak akan 

mengurangi keraguan konsumen akan kehalalan produk yang 

dibeli. Konsumen harus lebih selektif terhadap kehalalan suatu 

produk, hal tersebut dikarenakan produk makanan yang 

                                                           
39

 Ibid, h. 5 
40

 Dewi Asriah “Pengaruh Pencantuman Label Halal Terhadap 

Perilaku Pembelian Produk Di Masyarakat”(IAIN Raden Intan Lampung 

,2013) 
41

 www,halalmui.org dikases pada 20 Desember 2020 
42

 Lukmanul Hakim, Mana Logo Halal yang Resmi? 

http://m.Republi-ka .co.id/amp_version/nl524k9 (di akses 1 januari 2020)   
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dinyatakan halal cenderung lebih aman dan terhindar dari 

kandungan zat berbahaya.
43

 Produk-produk makanan ini masuk ke 

berbagai daerah di Indonesia termasuk di Lampung .
44

 

 Makanan makanan ini masuk dari negara-negara muslim 

maupun non muslim yang tidak diketahui apakah makanan itu 

berlabel halal atau tidak. Pemerintah semestinya memperhatikan 

makanan yang masuk ke Indonesia apakah layak dikonsumsi atau 

tidak.
45

 Dan menyikapi hal tersebut bahwa Provinsi Lampung 

merupakan provinsi dengan begitu banyak masyarakat yang 

beragama islam, dan memiliki begitu banyak saranan pendidikan 

untuk menuntut ilmu terutama belajar agama . Namun jika dilihat 

dalam memilih produk makanan masyarakat umumnya tidak 

memperhatikan secara detail tentang layaknya konsumsi dan 

apakah makanan itu halal untuk dikonsumsi.
46

 Sebagai konsumen 

mereka hanya membeli tanpa memperhatikan tentang label halal 

tersebut. 
47

  

Penulis ingin memfokuskan pada wilayah lampung khususnya 

adalah UIN Raden Intan Lampung yang mana merupakan 

Perguran Tinggi Islam pertama yang didirikan di Lampung. 

Universitas Raden Intan ini memiliki banyak fakultas dan jurusan 

didalamnya yang mana semua mahasiswa yang belajar 

didalamnya bukan hanya saja belajar ilmu umum melainkan 

belajar tentang kaidah agama islam itu sendiri tentunya.
48

 

Mahasiswa itu sendiri seharusnya telah mengerti akan pentingnya 

makanan yang halal dan makanan yang berlabelkan halal melihat 

                                                           
43

 Ihsanudin, Kasus Mi Samyang, https://nasional.kompas/read 

/2017/06/19/12042841/ 

mui.minta.polisi.usut.kasus.mi.samyang.mengandung.babi  (diakses pada 20 

Desember 2020  pukul 19:20)   
44

 Lampungprov.go.id diakses pada 20 November 2020 
45

 Yuli Mutiah Rambe dan Syaad Afifuddin, “Pengaruh 

Pencantuman Label... hlm 37. 
46

 Ibid, h 40 
47

 Dewi Asriah “Pengaruh Pencantuman Label Halal Terhadap 

Perilaku Pembelian Produk Di Masyarakat”(IAIN Raden Intan Lampung 

,2013) 
48

 www.radenintan.ac.id dikases pada 20 November 2020 

https://nasional.kompas/read
http://www.radenintan.ac.id/
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latar pendidikan mereka yang menempuh jalur pendidikan dengan 

kaidah islam.
49

 

Disini penelitian berlandaskan pada penelitian terdahulu yang 

berjudul yaitu Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan 

Konsumen Dalam Pembelian Produk Makanan Kemasan kasus 

Pada Pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh oleh 

mahasiswa bernama Wan satria adilla
50

.  

Menurut penelitannya bahwa diperlukannya pengetahuan akan 

label halal pada pegawai sehingga itu bisa berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian pegawai pada produk makanan kemasan, 

para pegawai berpendapat bahwa dengan adanya label halal akan 

memberikan rasa aman dan yakin dalam membeli produk 

makanan kemasan. Tetapi di lain sisi adanya penelitian yang 

berujudl Aspek Religiusitas Dalam Keputusan Pembelian Produk 

Halal Studi Tentang Labelisasi halal pada produk makanan dan 

minuman kemasan oleh mahasiswa Dwiwiyati Astogini.
51

  

Menurut penelitiannya yaitu berdasarkan Uji F dan Uji t yang 

dilakukakan dalam penelitiannya, diketahui bahwa Aspek 

Religiusitas tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

produk halal, dan berdasarkan berdasarkan persepsi konsumen 

terhadap logo halal LPPOM-MUI dan logo halal yang dikeluarkan 

oleh perusahaan diperoleh hasil bahwa 35% responden 

mempercayai label halal yang dikeluarkan perusahaan dan 35% 

tidak mempercayai label halal yang dikeluarkan perusahaan, 10% 

menyatkan bahwa mereka ragu-ragu. Dari kedua penelitian diatas 

maka peneliti merasa perlu melakukakn penelitian serupa di dalam 

kampus UIN Raden Intan Lampung yang merupakan tempat 

                                                           
49

 Wan Satria Adilla “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan 

Konsumen Dalam Pembelian Produk Makanan Kemasan” (skripsi 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2017). 
50
Wan Satria Adilla “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan 

Konsumen Dalam Pembelian Produk Makanan Kemasan” (skripsi 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2017). 
51

 Dwiwiyati Astogini, ASPEK RELIGIUSITAS DALAM KEPUTUSAN 

PEMBELIAN PRODUK HALAL (Studi tentang labelisasi halal pada produk 

makanan dan minuman kemasan) JEBA, Vol.13, No.1, Maret 2011 
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menuntut Ilmu dan berbasis Islami untuk mengetahui.   

Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung yang mana mahasiswinya beragama Islam dapat 

menjadi perwakilan dari komunitas muslim yang menjadi 

konsumen produk tersebut. Mahasiswa/i adalah komunitas kritis 

yang bila ditinjau dari sisi informasi yang mereka peroleh dan 

kemampuan mereka untuk mencerna informasi adalah komunitas 

yang bisa memilah-milah produk-produk yang mereka konsumsi 

berdasarkan informasi yang mereka peroleh.
52

  

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan studi 

dengan produk yang berlabel halal. Pemilihan ini didasarkan pada 

sistem pemakaian para mahasiswi apakah masih ada yang 

mengkonsumsi produk yang tidak terjamin kehalalannya baik itu 

di tinjau dari bahan baku utama, proses pembuatan, serta  bahan 

pembantu, di dalam makanan kemasan tersebut.
53

  

Agar dapat memperoleh informasi yang lebih jelas serta 

disertai bukti ilmiah mengenai bagaimana pengaruh label halal 

terhadap keputusan pembelian pada produk makanan kemasan 

berlabel halal, perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah. Untuk itu 

penulis akan melakukan penelitian dengan menjadikan Mahasiswi 

Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden 

Intan Lampung sebagai objek populasi, karena mahasiswa/i 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dapat memahami dan 

mempertimbangkan tentang hukum yang berlaku mengenai label 

halal pada produk tersebut. Berdasarkan uraian serta fakta-fakta 

yang telah dibahas diatas penulis merasa perlu melakukan 

penelitian yang berjudul:” Pengaruh Label Halal Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan (Studi 

                                                           
52

 Muhammad Muflih,”Perilaku Konsumen Dalam.... hlm 37 
53

  Ahmad Tarmizi, Ulyah ,Pengaruh Tanggal Kadaluarsa dan 

Label Halal pada Kemasan Produk Makanan terhadap Keputusan Pembelian 

Masyarakat Sungai Terap Muaro Jambi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) Innovatio, Vol. XVII, No. 1, Januari-

Juni 2017 
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pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 

Raden Intan Lampung)” 

 

D. Batasan  Masalah 

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka penulis 

menetapkan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Subjek penelitiannya adalah mahasiswi FEBI UIN Raden 

Intan Lampung. 

2. Label halal dalam penelitian ini hanya dibatasi pada 

produk makanan kemasan.  

3.  Label halal pada penelitian ini semua produk makanan 

kemasan yang berlabelkan halal.  

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas 

maka di rumuskan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh Label Halal terhadap keputusan pembelian 

Mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung? 

2. Adakah konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan harapan atau 

sesuatu yang hendak di capai yang dapat dijadikan arahan atas apa 

yang dilakukan dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah 

1. Untuk mengetahui pengaruh label halal terhadap keputusan 

pembelian mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dalam 

membeli produk makanan kemasan. 

2. Untuk mengetahui konsumsi dalam Perspektif Ekonomi 

Islam. 
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G. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan pandangan dalam membeli sebuah produk makanan 

kemasan yang diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Keguanaan secara teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

bukti empiris mengenai pengaruh label halal pada keputusan 

pembelian  produk makanan dalam kemasan. 

2. Kegunaan secara praktis  

a) Bagi penulis semoga hasil penelitian ini dapat 

memberikan khasan dan meningkatkan wawasan 

pengetahuan dan pengalaman yang berharga yang 

diperoleh selama proses perkuliahan dan penelitian 

kedepaanya semakin berkembang. 

b) Bagi masyarakat semoga dengan penelitian ini masyarakat 

lebih paham akan pentingnya membeli dan 

mengkonsumsi makanan yang halal. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN  

1. Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan Pembelian 

Variabel X (Label Halal) berpengaruh secara 

signifikan terhadap Y (Keputusan Pembelian) hal ini dilihat 

dari signifikan label halal sebesar 0,000 yang berarti lebih 

kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Dan 

dapat juga dilihat dari t hitung sebesar 6.751 yang berarti t 

hitung lebih besar dari t tabel yaitu 1.662. Koefisien regresi 

label halal sebesar 0.605 menyatakan bahwa setiap terjadi 

kenaikan nilai label halal sebesar satu satuan, maka akan 

diikuti dengan kenaikan keputusan pembelian sebesar 0.605. . 

2. Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Berdasarkan hasil penelitian perilaku mayoritas 

mahasiswa/i ketika melakukan konsumsi sudah sesuai dengan 

prinsip konsumsi Islam, hal ini dapat dilihat bahwa 

mahasiswa/i dalam memilih barang yang dikonsumsinya 

merupakan barang yang halal, hal ini sesuai dengan prinsip 

konsumsi Islam dimana dalam mengkonsumsi barang harus 

memerhatikan tujuan konsumsi, memerhatikan kaidah ilmiah, 

dan memerhatikan bentuk konsumsi. 

 

B. SARAN 

1. Bagi konsumen seharusnya tetap memilih produk makanan 

kemasan yang berlabel halal, dan yang belum menggunakan 

kosmetik halal harus beralih menggunakan produk makanan 

kemasan yang halal.  

2. Perusahaan sebaiknya tetap mencantumkan label halal pada 

semua produknya dan menambah pencantuman label halal 

bagi produk yang belum mendapat label halal.  
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3. Perusahan harus bekerja sama dengan LPPOM MUI dan 

pakar-pakar kesehatan untuk mendidik masyarakat tentang 

pentingnya kosmetik sehat dan suci. Pendidikan tersebut 

sebaiknya dilakukan di wilayah dengan tingkat pengetahuan 

dan kesadaran yang masih rendah.  
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