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ABSTRAK 

Mustaqim, Muhamat Ali. 2018. Pengaruh Label Halal Terhadap Tingkat 

Konsumtif dan Tingkat Kepuasan Konsumen Pengguna Produk Makanan 

Ringan Dikalangan Santri Darul Huda. Skripsi. Jurusan Muamamlah 

Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negri Ponorogo. Pembimbing, 

Dr.H. Moh. Munir Lc. M.Ag. 

Kata kunci : Label Halal, Tingkat Konsumtif, Tingkat Kepuasan. 

Dalam sebuah produk yang telah dikeluarkan produsen itu harus 

mempunyai sertifikat kelayaan produk yang mereka jual. Karena konsumen 

adalah prioritas utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar barang yang 

mereka jual bisa laku dipasaran, yang terpenting adalah kalangan santri darul huda 

mayak ponorogo karena di Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Oleh sebab 

itu produsen harus memenuhi terlebih dahulu kebutuhan dan hak konsumen yang 

akan menjadi sasaran produk yang mereka keluarkan, terutama konsumen 

muslim. Dalam hal ini pemerintah khususnya dewan pengawas syari'ah dibawah 

naungan MUI telah mengeluarkan sebuah fatwa tentang label Halal dalam sebuah 

makanan atau produk-produk yang lainnya. Sedangkan menurut sumarsono 

menyatakan bahwa konsep perilaku konsumtif adalah membeli barang atau jasa 

tanpa pertimbangan rasional atau bukan dasar kebutuhan. Dan tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah label halal berpengaruh terhadap 

tigkat konsumtif dan tingkat kepuasan konsumen. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana 

pengaruh label halal terhadap tingkat konsumtif produk makanan ringan 

dikalangan Santri Darul Huda? 2. Bagaimana pengaruh label halal terhadap 

tingkat kepuasan produk makanan ringan dikalangan Santri Darul Huda? 

Variable independen dalam penelitian ini adalah Label Halal (X). Variabel 

dependen adalah tingkat konsumtif(Y1) dan tingkat kepuasan konsumen(Y2) 

dalam membeli produk makanan ringan. Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah 98 responden dari populasi seluruh Santri Pondok Pesantren Darul 

Huda. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah secara primer atau 

langsung dari koesioner. Uji hipotesis dalam penelitian ini adalah uji t, uji f, dan 

uji (R2). 

Dari Analisis data dan pembahasan mengenai Pengaruh Label Halal 

Terhadap Tingkat Konsumtif Dan Tingkat Kepuasan Pengguna Produk Makanan 

Ringan Dikalangan Santri Darul Huda dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:. 

Variabel Label Halal berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Konsumtif, yang 

ditunjukan dengan nilai Dengan analisis uji regresi sederhana dan uji T diperoleh 

hasil thitung = 3,702 > ttabel =1,660. Berdasarkan dari hasil tersebut, maka Ha1 

diterima, dan  variabel Label Halal berpengaruh signifikan terhadap Tingkat 

Kepuasan pengguna produk makanan ringan, yang ditunjukan dengan nilai thitung  

=2,632 >ttabel = 1,660. Berdasarkan dari hasil tersebut, maka Ha2 diterima.  
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Dalam sebuah produk yang telah dikeluarkan produsen itu harus mempunyai 

sertifikat kelayaan produk yang mereka jual. Karena konsumen adalah prioritas utama 

yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar barang yang mereka jual bisa laku dipasaran, 

yang terpenting adalah kalangan santri darul huda mayak ponorogo karena di 

Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Oleh sebab itu produsen harus memenuhi 

terlebih dahulu kebutuhan dan hak konsumen yang akan menjadi sasaran produk yang 

mereka keluarkan, terutama konsumen muslim. Dalam hal ini pemerintah khususnya 

dewan pengawas syari'ah dibawah naungan MUI telah mengeluarkan sebuah fatwa 

tentang label Halal dalam sebuah makanan atau produk-produk yang lainnya. 

Sedangkan menurut sumarsono menyatakan bahwa konsep perilaku konsumtif adalah 

membeli barang atau jasa tanpa pertimbangan rasional atau bukan dasar kebutuhan. 

Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah label halal 

berpengaruh terhadap tigkat konsumtif dan tingkat kepuasan konsumen. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana 

pengaruh label halal terhadap tingkat konsumtif produk makanan ringan dikalangan 

Santri Darul Huda? 2. Bagaimana pengaruh label halal terhadap tingkat kepuasan 

produk makanan ringan dikalangan Santri Darul Huda? 

Variable independen dalam penelitian ini adalah Label Halal (X). Variabel 

dependen adalah tingkat konsumtif(Y1) dan tingkat kepuasan konsumen(Y2) dalam 

membeli produk makanan ringan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

98 responden dari populasi seluruh Santri Pondok Pesantren Darul Huda. Metode 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah secara primer atau langsung dari 

koesioner. Uji hipotesis dalam penelitian ini adalah uji t, uji f, dan uji (R2). 

Dari Analisis data dan pembahasan mengenai Pengaruh Label Halal Terhadap 

Tingkat Konsumtif Dan Tingkat Kepuasan Pengguna Produk Makanan Ringan 

Dikalangan Santri Darul Huda dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:. Variabel 

Label Halal berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Konsumtif, yang ditunjukan 

dengan nilai Dengan analisis uji regresi sederhana dan uji T diperoleh hasil thitung = 

3,702 > ttabel =1,660. Berdasarkan dari hasil tersebut, maka Ha1 diterima, dan  

variabel Label Halal berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepuasan pengguna 

produk makanan ringan, yang ditunjukan dengan nilai thitung  =2,632 >ttabel = 1,660. 

Berdasarkan dari hasil tersebut, maka Ha2 diterima.  

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam sebuah produk yang telah dikeluarkan produsen itu harus 

mempunyai sertifikat kelayaan produk yang mereka jual. Karena konsumen 

adalah prioritas utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar barang yang 

mereka jual bisa laku di pasaran, yang terpenting adalah kalangan santri 

Darul Huda Mayak Ponorogo karena di Indonesia ini mayoritas beragama 

Islam. Oleh sebab itu, produsen harus memenuhi terlebih dahulu kebutuhan 

dan hak konsumen yang akan menjadi sasaran produk yang mereka 

keluarkan, terutama konsumen muslim. Dalam hal ini pemerintah khususnya 

dewan pengawas syari'ah dibawah naungan MUI telah mengeluarkan sebuah 

fatwa tentang label halal dalam sebuah makanan atau produk-produk yang 

lainnya. Sedangkan menurut sumarsono menyatakan bahwa konsep perilaku 

konsumtif adalah membeli barang atau jasa tanpa pertimbangan rasional atau 

bukan dasar kebutuhan. Dalam Islam, hakikat konsumsi adalah mengeluarkan 

sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, 

kesenangan dan kemewahan.kesenangan atau keindahan diperbolehkan asal 

tidak berlebihan, yaitu tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh 

dan tidak pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.
1
 Dalam UU 

tahun 2014 tentang labelisasi halal pasal 5 no.1 yang berisi bahwa pemerintah 

                                                           
1
 Ilfi Nur Diana, hadis-hadis ekonomi, ( malang; uin-malang press, 2008), 55-56. 
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telah bertanggungjawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal 

(JPH).  

Kemudian dengan adanya peraturan UU pemerintah telah mengeluarkan 

peraturan produk dengan labelisasi halal pada produk apapun. Kemudian 

Ketika dengan adanya sebuah fatwa dan peraturan UU itu maka konsumen 

tentu berbahagia karena sudah terjamin akan labelisasi produk halal pada 

sebuah produk yang dibeli di pasaran. sedangkan pemerintah juga  

menghimbau kepada  pihak-pihak yang belum mempunyai sertifikat label 

halal pada produk yang mereka keluarkan di pasaran, oleh karena itu 

masyarakat muslim khususnya di kalangan santri Darul Huda tentu juga 

menginginkan produk yang mereka konsumsi itu  sudah terjamin kehalalan, 

kelayaannya oleh majelis ulama’ indonesia (MUI) yang mana dalam 

organisasi tersebut sudah menjadi kewajibannya menjaga kelayaan produk 

yang berlabelisasi halal. 

Oleh karena itu,  produsen yang mengeluarkan produk harus membuat 

atau mengurus sertifikat tentang Label halal, apabila seorang produsen ingin 

mengurus sertifikat tentang label Halal itu tidak mudah, karena harus 

memenuhi persyarat yang terlebih dahulu. ketika mau mengurus sertifikat 

kelayaan produk tidak memerlukan waktu yang sedikit tetapi memakan 

proses yang lama dan juga memerlukan biaya yang cukup banyak. Adapun  

dalam sebuah kenyataannya banyak sekali produk-produk disekitar kita yang 

belum memeliki surat ijin/sertifikat label Halal, seumpamanya ada konsumen 

membeli mie sedap sedangkan dalam kemasan mie tersebut ada yang tidak 
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memiliki sertifikat labelisasi Halal, sedangkan dari pemerintah sudah 

mengeluarkan peraturan undang-undang tentang produk dengan Labelisasi 

Halal. Apabila  kenyataannya seperti itu apakah ada pengaruh dari konsumen 

tentang adanya produk label Halal atau tidak dalam sebuah produk yang 

mereka beli. 

Salah satu persoalan cukup mendesak yang dihadapi oleh umat adalah 

membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan. Sejalan 

dengan ajaran islam, umat islam menghendaki agar produk-produk yang 

dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya. Karena dalam Islam, 

halalanya suatu makanan harus meliputi tiga hal, yaitu : halal karena dhatnya. 

Artinya benda itu memang diperbolehkan oleh syara’, seperti nasi, susu, dan 

lain-lainnya.
2
 

Dalam lokasi yang diteliti oleh penulis menemukan kejanggalan bahwa 

lokasi tersebut merupakan sebuah area pondok, namun dalam praktiknya 

setiap makanan yang  masuk dalam koprasi atau unit usaha pondok itu harus 

melelui petugas koprasi atau unit usaha pondok. kemudian dari petugas unit 

usaha pondok melihat dan mencermati makanan, namun dalam hal makanan 

ringan mereka tidak begitu melihat kemasan yang berlabel halal namun 

mereka Cuma melihat no. Dinas kesehatan yang menempel pada kemasan.  

Kemudian, yang menjadi permasalahan di sini ialah bagaimana Pengaruh 

Label Halal Terhadap Tingkat Konsumtif Dan Kepuasan Konsumen 

Pengguna Produk Makanan Ringan Dikalangan Santri Darul Huda. Maka, 

                                                           
2
 Kementrian Agama Indonesia, Fikih Madrasah Stanawiyah Kelas VIII (Jakarta: kentrian agama, 

2015), 139  
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berawal dari hal inilah penulis ingin mengkaji dan menganalisis tentang 

pengaruh label halal dalam sebuah produk dikalangan santri Darul Huda 

Mayak Ponorogo. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh lebel halal terhadap tingkat konsumtif produk 

makanan ringan di kalangan santri Darul Huda? 

2. Bagaimana pengaruh label halal terhadap tingkat kepuasan produk 

makanan ringan di kalangan santri Darul Huda? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menjelaskan pengaruh lebel halal terhadap tingkat konsumtif produk 

makanan ringan di kalangan santri Darul Huda  

2. Menjelaskan pengaruh lebel halal terhadap tingkat kepuasan produk 

makanan ringan di kalangan santri Darul Huda 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis  

Secara teoritis hasil penelitian ini diharap dapat memberikan pengaruh 

kepada kalangan santri Darul Huda mayak Ponorogo dalam proses kegiatan 

menkonsumsi produk berlebel halal. 

2. Manfaat praktis 

Dengan diketahuinya hal-hal yang telah dirumuskan dalam penelitian 

tersebut, secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 

a. Santri 
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Bagi kalangan santri Darul Huda dapat digunakan sebagai bahan 

referensi serta memanfaatkannya sebagai sarana dalam proses 

mengkonsumsi barang  yang telah dibeli. 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengalaman yang berharga serta pengetahuan dalam bidang penelitian. 

c. Bagi koperasi maupun kantin 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan 

dalam pelaksanaan proses transaksi terhadap konsumen. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggunakan pembelajaran 

dengan baik khususnya pada manager dan para stafnya. 

E. Sistematika Pembahasan 

Dalam rangka mempermudah penulisan sekripsi, maka pembahasan dalam 

laporan penelitian ini penulis membagi kedalam lima BAB  yang masing-

masing terdiri dari sub-sub BAB yang berkaitan. 

BAB I: Pendahuluan. BAB ini berfungsi sebagai gambaran umum untuk 

memberi pola pemikiran bagi keseluruhan , yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan.  

BAB II: landasan teori yang dijelaskan secara detail sesuai teori yang 

diambilpeneliti. Dalam landasan teori ini akan diuraikan secara diskripsitif 

dari teori tentang halal, produk, tingkat konsumtif, tingkat kepuasan. 

Kemudian ada penelitian agar tidak mengulang-ulang bahkan memplagiasi 
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penelitian terdahulu. Kemudian disusun kerangka pemikiran dan hipotesis 

penelitian.  

 BAB III: Berisi metode penelitian. Dalam bab ini berisi tentang metode 

penelitian yang meliputi rancangan penelitian, variabel penelitian.  

Berikutnya adalah penjelasan  populasi, sampel, dan teknik sampling. 

Penjelasan jenis  dan sumber data, metode penelitian dan metode pengolahan. 

Dalam metode analisis data akan dijelaskan tentang uji validitas dan reabilitas 

yang dilakukan untuk menguji instrumen penelitian. 

BAB IV: Pembahasan. Membahas tentang hasil pengujian deskripsi dan 

hasil pengujian hipotesis. 

BAB V: Penutup. Berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR, DAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Lebel halal 

a. Pengertian Halal 

1) Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat 

untuk dikonsumsi.
1
 Terutama, dalam hal makanan dan 

minuman. 

Legalitas, dalam alqur’an telah disebutkan dalam surat Q.S Al-

a’raf (7):157 dan Q.S Al-baqoroh(2): 168, dibawah ini : 

                  

                  

                      

                     

                   

       

Artinya : orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang 

Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam 

Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh 

mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari 

mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka 

segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala 

yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan 

belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-

                                                           
1
m.republika, “definisi halal” dalam http://m.republika.co.id/berita/koran/islam-digest-

koran/14/08/10/na385a-definisi-halal. (diakses pada tanggal 7 desember tahun 2017). 

http://m.republika.co.id/berita/koran/islam-digest-koran/14/08/10/na385a-definisi-halal
http://m.republika.co.id/berita/koran/islam-digest-koran/14/08/10/na385a-definisi-halal
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orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, 

menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang 

diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-

orang yang beruntung. Maksudnya: dalam syari'at yang 

dibawa oleh Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban 

yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israil. 

Umpamanya: mensyari'atkan membunuh diri untuk sahnya 

taubat, mewajibkan kisas pada pembunuhan baik yang 

disengaja atau tidak tanpa membolehkan membayar diat, 

memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, 

membuang atau menggunting kain yang kena najis. (Q.S 

Al-A’raf (7): 157.)
2
  

                       

                 

Artinya :“hai sekalian manusia, makanlah yang halal 

lagi baik dari apa yang terbaik dibumi. “(Q.S Al-

baqoroh(2): 168).
3
 

 

Islam datang ketika umat manusia dalam keadaan yang 

tidak stabil (zaman jahiliyah) dalam mengkonsumsi makanan 

secara berlebihan dan tidak teratur serta tidak tahu apa 

hukumnya, pada saat itu umat manusia dalam kebodohan oleh 

karena itu Allah menurunkan agama Islam untuk mengatur 

kehidupan umat manusia di bumi (mengatur makanan yang 

halal dan yang dilarang oleh Allah).
4
 

Halal adalah sesuatu yang Suatu benda atau perbuatan 

yang kita lakukan itu tidak terlepas dari lima perkara, yaitu 

halal, haram, syubhat, makruh dan mubah. Terhadap barang 

                                                           
2
 m.republika, “definisi halal” dalam http://m.republika.co.id/berita/koran/islam-digest-

koran/14/08/10/na385a-definisi-halal. (diakses pada tanggal 7 desember tahun 2017). 
3
 Al-quran, 2 : 168. 

4
Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam, (Surakarta: Era Intermedia, 2000), 72.   

http://m.republika.co.id/berita/koran/islam-digest-koran/14/08/10/na385a-definisi-halal
http://m.republika.co.id/berita/koran/islam-digest-koran/14/08/10/na385a-definisi-halal
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yang halal secara mutlak kita disuruh Allah untuk 

memakannya. Karena makanan yang halal itu dapat menambah 

cahaya iman dan membuat terkabul do’anya.
5
 

Halal adalah sesuatu yang dengannya terurailah buhul 

yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk 

dikerjakan menurut ajaran Islam.
6
 Seperti yang telah 

terkandung dalam firman Allah Surah Al- Maidah : 88: 

                     

        

Artinya : “dan makanlah makanan yang halal lagi baik 

dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan 

bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-

Nya” (Q.S al-quran(5): 88). 
7
 

 

Kata halal berasal dari akar kata yang berarti lepas atau 

tidak terikat. Sesuatu yang halal artinya sesuatu yang terlepas 

dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrowi. Dalam bahasa 

hukum, kata halal juga berarti boleh. Kata t}ayyib dari segi 

bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan dan yang 

paling utama. Dalam konteks makanan, t}ayyib artinya 

makanan yang tidak kotor dari segi dhatnya atau kedaluarsa 

(rusak) atau dicampuri benda najis.
8
 

                                                           
5
Imam Al-Ghazali, Benag Tipis antara Halal dan Haram,(Surabaya : Putra Pelajar, 

2002), 9. 
6
Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam, (Surakarta: Era Intermedia, 2011), 30.   

7
 Al-quran, 5: 88. 

8
Ahsin W, Fiqih Kesehatan, (Jakarta: Amzah, 2007), 165.   
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Secara singkat dapat dikatakan bahwa makanan t}ayyib 

adalah makanan yang sehat, proporsional dan aman (halal). 

Untuk dapat menilai suatu makanan itu t}ayyib (bergizi) atau 

tidak harus terlebih dahulu diketahui komposisinya. Bahan 

makanan yang t}ayyib bagi umat Islam harus terlebih dahulu 

memenuhi syarat halal, karena bahan makanan yang menurut 

ilmu pengetahuan tergolong baik, belum tentu termasuk 

makanan yang halal.
9
 

a) Kriteria Halal 

(1) Halal dhatnya 

Makanan yang halal menurut dhatnya adalah 

makanan yang dari dasarnya halal untuk dikonsumsi. 

Dan telah ditetapkan kehalalanya dalam Al-qur’an dan 

hadis. 

(2) Halal cara memperolehnya 

Yaitu, makanannya yang diperoleh dengan cara 

yang baik dan sah. Makanan akan menjadi haram 

apabila cara memperolehnya dengan cara yang tidak 

benar karena itu bisa merugikan orang lain dan itu 

dilarang oleh syai’at. 

(3) Halal cara pengolahannya 

                                                           
9
Ibid. 
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Yaitu, makanan yang semula halal dan akan 

menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai 

dengan syari’at agama. Banyak sekali makanan yang 

asalnya halal, tetapi karena pengolahannya yang tidak 

benar menyebabkan makanan itu menja diharam. 

(4) Jenis makanan dan minuman yang dihalalkan  

(a) Dalam islam, halalnya suatu makanan harus meliputi 

tiga hal, yaitu : Halal karena dhatnya. Artinya, benda 

itu memang tidak oleh hukum syara’, seperti nasi, 

susu, dan lain-lainnya.
10

 

(b) Halal cara memperolehnya. Artinya sesuatu yang 

halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal 

pula. Sesuatu yang halal tetapicara mendapatkannya 

tidak sesuai dengan hukum syara’ maka menjadi 

haramlah ia. Sebagaimana, mencuri, menipu, dan 

laim-lain. 

(c) Halal karena proses/cara pengolahannya. Artinya 

selain sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan 

cara yang halal pula. Cara atau proses 

pengolahannya juga harus benar. Hewan, seperti 

kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara 
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yang tidak sesaui dengan hukum islam maka 

dagingnya menjadi haram. 

Adapun jenis makanan atau binatang yang halal 

dimakan, secara garis besar binatang yang halal dapat 

dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu,  

(a) Semua makanan dan minuman yang diharamkan 

oleh Allah Swt dan Rosul-Nya. Artinya semua 

makanan minuman adalah boleh dan halal sampai 

ada dalil yang menyatakan haramnya. Allah Swt 

berfirman
11

: 

       

              

                 

      

Artinya : Dia-lah Allah, yang menjadikan segala 

yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak 

(menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. 

dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-

Baqoroh: 29)
12

 

 

(b) Semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak 

menjijikan. 
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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. (QS. al-Baqoroh: 168)
13

. 
 

(c) Binatang ternak, seperti: kerbau, sapi, unta, 

kambing, domba dan lain-lain. Firman Allah Swt.: 

                  

                 

                 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, 

penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu 

binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan 

hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. 

Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba 

kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh 

manusia dalam pergaulan sesamanya.(QS. Al-

Maidah: 1).
14

 

2) Labelasi Halal 

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau 

pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan 

bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. 

di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi 
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halal  adalah majlis ulama’ Indonesia (MUI) yang secara teknis 

ditangani oleh lembaga pengkajian pangan obat-obatan, dan 

kosmetika (LPPOM). Sedangkan kegiatan labelisasi halal 

dikelola oleh badan pengawas obat dan makanan (badan 

POM). Dalam pelaksanaanya di Indonesia, kegiatan labelisasi 

halal telah di terapkan lebih dahulu sebelum sertifikasi halal. 

Di Indonesia peraturan yang bersifat teknis yang mengatur 

masalah pelabelan halal antara lain keputusan bersama menteri 

kesehatan dan menteri agama RI nomer. 

427/Men.Kes/SKBMII/1985 (nomer 68 tahun 1985) tentang 

pencatuman penulisan halal pada label makanan.
15

 Menurut 

miru(2007) lebela dalah sejumlah keterangan pada kemasan 

produk. Adapun indicator lebel halal dalam jurnal utami 

(2013) adalah sebagai berikut :
16

 

1) Gambar 

2) Tulisan 

3) Kombinasi gambar dan tulisan 

4) Menempel pada kemasan 
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2. Pengertian Konsumtif 

Adalah kata “konsumtif” sering diartikan sama dengan 

“konsumerisme”. Padahal kata yang terkahir ini mengacu pada 

segala sesuatu yang terhubung dengan konsumen. Sedangkan 

menurut para ahli adalah: 

Menurut tambunan bahwa konsumtif lebih khusus menjelaskan 

keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya 

diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan yang 

maksimal. 

Menurut moningka bahwa perilaku konsumtif dapat 

didefenisikan sebagai perilaku membeli barang atau jasa yang 

berlebihan, walaupun tidak dibutuhkan. 

a. pengertian perilaku konsumtif 

Tipe-tipe perilaku konsumstif menurut moningka ada 3 

tipe perilaku konsumtif, yaitu : 

1) Konsumsi adiktif (addictive consumption), yaitu 

mengkonsumsi barang atau jasa karena ketagihan. 

2) Konsumsi kompulsif (compulsive consumption), yaitu 

bereblanja secara terus menerus tanpa memperhatikan 

apa yang sebenarnya ingin dibeli. 

3) Pembelian impulsive (impulse buying atau impulsive 

buying). Pada Impulse buying, produk dan jasa memiliki 
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daya guna bagi individu. Pembelian produk atau jasa 

tersebut biasanya dilakukan tanpa perencanaan.
17

 

b. Indikator perilaku konsumtif 

Indikator perilaku konsumtif menurut sumartono 

menyatakan bahwa konsep perilaku konsumtif matlah variatif, 

tetapi pengertian perilaku konsumtif adalah membeli barang 

atau jasa tanpa pertimbangan rasional atau bukan atas dasar 

kebutuhan. Secara operasional indikator perilaku konsumtif 

adalah :  

1) Membeli produk karena hadiahnya.  

Individu membeli suatu barang karena adanya hadiah yang 

ditawarkan jika membeli barang tersebut. 

2) Membeli produk karena kemasannya menarik. 

Konsumen metroseksual mudah terbujuk untuk membeli 

produk yang dibungkus dengan rapi dan dihias dengan 

warna-warna yang menarik. 

3) Membeli produk demi menjaga penampilan diri dan gengsi.  

Konsumen pria metroseksual mempunyai keinginan yang 

tinggi, karena pada umumnya mereka mempunyai ciri khas 

dalam berpakaian, berdandan, gaya rambut, dan sebagainya 

bertujuan agar pria metroseksual selalu berpenampilan 
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menarik. Mereka membelanjakan uangnya lebih banyak 

untuk menunjang penampilan diri. 

4) Membeli produk atas pertimbangan harga (bukan atas dasar 

manfaat dan kegunaannya). 

Konsumen pria metroseksual cenderung berperilaku yang 

ditandai oleh adanya kehidupan mewah sehingga  

cenderung menggunakan segala hal yang dianggap paling 

mahal. 

5) Membeli produk hanya sekedar menjaga simbol status. 
18

 

Priametroseksual mempunyai kemampuan membeli yang 

tinggi dalam berpakaian, berdandan, gaya potong  rambut, 

dan sebagainya sehingga dapat menunjukkan sifat ekslusif 

dengan citra yang mahal dan memberi kesan berasal dari  

kelas sosial yang lebih tinggi. Dengan membeli suatu 

produk dapat memberikan simbol status agar kelihatan 

menarik dimata orang lain.  

6) Memakai sebuah produk karena unsur  konformitas 

terhadap model yang mengiklankan produk.  

Pria metroseksual cenderung meniru tokoh yang diidolakan 

dalam bentuk menggunakan segala sesuatu yang dipakai 

tokoh yang diidolakan. Pria metroseksual cenderung dan 
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mencoba produk yang ditawarkan bila ia mengidolakan 

public figure produk tersebut.  

7) Munculnya penilaian bahwa membeli produk dengan harga 

mahal akan menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi.  

Pria metroseksual sering terdorong untuk mencoba suatu 

produk karena mereka percaya yang dikatakan oleh iklan 

yaitu dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Menurut Cross 

dan Cross dalam Hurlock juga menambahkan bahwa 

dengan membeli produk yang mereka anggap dapat 

mempercantik penampilan fisik, mereka akan menjadi lebih 

percaya diri.  

8) Mencoba lebih dari 2 produk sejenis (merek berbeda).  

Priametro seksual yang menggunakan produk jenis sama 

dengan merek yang lain dari yang sebelumnya ia gunakan 

meskipun produk tersebut belum habis dipakainya.
19

 

c. Faktor-Faktor Perilaku Konsumtif  

Menurut Kottler dan Amstrong ada beberapaa faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen dalam proses perilaku 

pembelian. Berdasarkan konteks pria metroseksual maka faktor-

faktor yang mempengaruhi adalah :  

1) Pekerjaan  
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Pria metroseksual kebanyakan adalah eksekutif muda. 

Masalah penampilan jelas terlihat dari pakaian dengan segala 

atributnya seperti dasi, sepatu sampai parfum dan sebagainya. 

Faktor yang relevan dengan sisi penampilan juga ditambah 

dengan perawtan tubuh mulai dari salon, spa dan klub  fitnes.  

2) Situasi ekonomi  

Kartajaya,dkk mengatakan bahwa pria metroseksual 

biasanya berasal dari kalangan dengan penghasilan ekonomi 

yang besar. Besarnya materi yang dikeluarkan untuk  

menunjang perilaku konsumtif yang mereka lakukan bukan 

menjadi masalah Pengertian Perilaku Konsumtif Pria 

Metroseksual 

Umumnya pria metroseksual merupakan pria hobi belanja di 

mal atau butik, melakukan perawatan diri ke  salon, membentuk 

badan di pusat kebugaran dan suka berkumpul di kafe. Mereka betah 

berjam-jam jalan-jalan di mal, dan itu dilakukan bukan untuk  tujuan 

berbelanja,  tapi lebih pada kesenangam berbelanja.
20

 

Melalui riset yang dilakukan oleh Mark Plus & Co, fenomena 

diatas terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Bandung, 

Surabaya dan Medan. Para pria metroseksual adalah pria-pria kelas 

atas (para pengusaha) yang telah mapan dalam karir dan finansial. 
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Mereka menghabiskan waktu dan biaya untuk melakukan perawatan 

diri dan membeli model baju terbaru saat ini. Di dalam 

bersosialisasi, pria metroseksual tidak kalah dengan wanita. Para pria 

metroseksual memiliki komunitas sendiri  yang terdiri dari pria 

metroseksual dan wanita pekerja yang mempunyai  ciri yang sama 

dengan para pria metroseksual.  

Pria metroseksual sering menggunakan majalah mode sebagai 

referensi dalam berbelanja, khususnya berbelanja kebutuhan mereka 

sehari-hari seperti,shampo, obat menghilangkan bau pada tubuh, 

minyak wangi, busa penghilang bulu-bulu di wajah, minyak rambut,  

pelembab muka dan pakaian. Mereka juga sangat suka mencoba 

produk-produk baru yang dikeluarkan oleh merek yang biasa mereka 

gunakan.  Para pria metroseksual tidak mengeluarkan biaya yang 

sedikit untuk memenuhi kebutuhan mereka tersebut.  

Hal-hal diatas dilakukan oleh pria  metroseksual karena pria-

pria ini umumnya tinggal di kota-kota besar,  punya uang banyak, 

gaya hidup royal  yang umumnya sangat brand minded. Kehadiran 

wanita karier di tempat kerja yang sebelumnya lebih banyak 

didominasi kaum pria tentu menuntut rekan prianya untuk juga 

menjaga penampilan, misalnya dengan berbusana rapi, bertubuh 

bugar, dan berbau harum. Proporsi pekerja kantor yang terus 

bertambah sehingga membuat pria dituntut tampil menarik. Peranan 

wanita sebagai pasangan pria metroseksual. Kehadiran majalah-
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majalah pria seperti FHM, Maxim, GQ, Esquire  serta Popular dan 

Male Emporium di Indonesia, yang terus menambah jumlah halaman 

mode mereka.
21

 

Dan hasil yang diperoleh berdasarkan Indonesian Metrosexual 

Behavioral Survey yang dilakukan Mark Plus &Co, para pria 

metroseksual memang sangat gemar dalam hal berbelanja.   

3. Pengertian kepuasan pelanggan 

Kepuasan pelanggan menurut irawan kepuasan pelanggan 

adalah hasil akumulusi dari konsumen atau pelanggan dalam 

menggunakan produk dan jasa. Pelanggan puas kalau setelah 

membeli produk dan menggunakan produk tersebut, ternyata 

kualitas produknya baik. Oleh karena itu, setiap transaksi atau 

pengalaman baru, akan memberikan pengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan.
22

 Pelanggan yang puas adalah pelanggan yang akan 

berbagi rasa dan pengalaman dengan pelanggan lain. Ini akan 

menjadi referensi bagi perusahaan mampu menyediakan produk, 

pelayanan, harga dan aspek lain sesuai dengan harapan atau 

melebihi harapan atau melebihi harapan atau melebihi harapan 
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pelanggan. Pelanggan merasa puas apabila harapannya terpenuhi 

atau akan sangat puas jika harapan pelanggan terlampaui.  

Kepuasan pelanggan dapat didefinisikan sebagai respon 

pelanggan terhadap ketidak sesuai antara tingkat kepentingan 

sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakannya setelah 

pemakaian. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi 

atau kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan 

harapan-harapan. Kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atau 

kesan atas kinerja dan harapan. Jika kinerja merupakan berada 

dibawah harapan maka pelanggan merasa puas tetapi Jika kinerja 

memenuhi harapan maka pelanggan merasa puas. Jika kinerja 

melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang. Banyak 

perusahaan menfokuskan kepada kepuasan tinggi karena para 

pelanggan yang kepuasannya tinggi menciptakan kelekatan 

emosional terhadap merek tertentu, bukan hanya kelekatan atau 

preferensi rasional. Hasilnya adalah kesetian pelanggan yang 

tinggi.
23
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Kepuasan pelanggan adalah hasil akumulasi dari konsumen 

atau pelanggan dalam menggunakan produk dan jasa pada Unit 

Koperasi Pondok Pesantren Drul Huda Mayak. 

Indikator pengukuran kepuasan pelanggan adalah sebagai 

berikut. 

a. Perasaan puas (yang terkait arti puas didalam sini yaitu 

berkaitan dengan harga produk karena sesuai dengan kosep 

irawan ) 

b. Selalu membeli produk. 

c. Akan merekomendasikan kepada orang lain. 

d. Terpenuhinya harapan pelanggan setelah membeli produk.
24

 

4. Hubungan antar Variabel  

1. Hubungan antara label halal dengan tingkat konsumtif. 

Hubungan label halal dengan konsumtif sangat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor sebagai indikator pendukung dalam 

membuat keputusan dalam membeli sebuah produk agar 

terciptanya rasa konsumtif setelah membelinya. Label halal 

disini sebagai perantara dan sudah diakui oleh seluruh santri 

maupun masyarakat karena adanya sertifikat label halal yang 

                                                           
24

 Indra Aditia Suhaji, factor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pada UD 

pandan wangi 

semrang,(online),(https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://jurnalwidya

mangsa.ac.id/indek.php/wmkeb/artikal/view/54&ved=2ahUEwiu7dGOtOHaAhWKu48KHfVvBf8

QFjAAegQIBxAB&usg=AOvVaw3asLRLesXBf19lirD9IHkt,  diaksespadatanggal 8 februari 

2018). 

https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://jurnalwidyamangsa.ac.id/indek.php/wmkeb/artikal/view/54&ved=2ahUEwiu7dGOtOHaAhWKu48KHfVvBf8QFjAAegQIBxAB&usg=AOvVaw3asLRLesXBf19lirD9IHkt
https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://jurnalwidyamangsa.ac.id/indek.php/wmkeb/artikal/view/54&ved=2ahUEwiu7dGOtOHaAhWKu48KHfVvBf8QFjAAegQIBxAB&usg=AOvVaw3asLRLesXBf19lirD9IHkt
https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://jurnalwidyamangsa.ac.id/indek.php/wmkeb/artikal/view/54&ved=2ahUEwiu7dGOtOHaAhWKu48KHfVvBf8QFjAAegQIBxAB&usg=AOvVaw3asLRLesXBf19lirD9IHkt


24 

 

 

dikeluarkan oleh MUI, sehingga konsumen tidak akan ragu 

membelinya karena sudah ada lembaga yang menjaganya. 

Label halal tidak hanya pada produk pangan namun 

juga terdapa di produk lainnya. Sehingga para konsumen tidak 

kawatir lagi dalam membeli produk makanan ringan karena 

sudah dijamin mutu produknya  dengan adanya label Halal. 

Karena label halal memberikan kepastian dan perllindunngan 

hukum terhadap konsumen dalam memakai produk makanan 

ringan tersebut. Sehingga setelah adanya indikator tersebut 

konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk tersebut 

dan terciptalah rasa konsumtif yang dimiliki oleh setiap 

konsumen. Karena tingkat konsumtif konsumen yaitu setelah 

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja 

(atau hasil) yang dia rasakan dibandingkan dengan 

harapannya.
25

 

2. Hubungan antara label halal dengan kepuasan konsumen.. 

Hubungan label halal dengan tingkat kepuasan sangat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai indikator pendukung 

dalam membuat keputusan dalam membeli sebuah produk agar 

terciptanya rasa kepuasan setelah membelinya. Label halal 

disini sebagai perantara atau jalan penghubung dan sudah 
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diakui oleh seluruh  masyarakat karena adanya sertifikat label 

halal yang dikeluarkan oleh MUI, sehingga konsumen tidak 

akan ragu membelinya karena sudah ada lembaga yang 

menjaganya. Sehingga ketika jaminan label halal pada produk 

yang  dijual akan memberikan sebuah kepuasan tersendiri bagi 

konsumen. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa persepsi 

konsumen terhadap kepuasan produk berubah-ubah seiring 

dengan perubahan yang terjadi pada harga produk yang 

berubah-ubah. Jadi, semakin tinggi kualitas, harga suatu 

produk maka semakin tinggi pula kepuasan konsumen dalam 

tingkat membeli suatu produk yang dipersepsi oleh konsumen 

sendiri. Konsumen mempunyai persepsi bahwa pada saat 

mereka tidak memiliki peunjuk lain dari kualitas produk dan 

harga. Padahal persepsi tingkat kepuasan konsumen dapat 

dipengaruhi pula oleh reputasi took, periklanan, dan variabel-

variabel lainnya.
26

 

3. Hubungan antara label halal, konsumtif dengan kepuasan. 

Label halal di indonesia sudah mempunyai lembaga otoritas 

melaksanakan sertifikat halal adalah Majlis Ulama’ indonesia 

(MUI). Label halal sangat diperlukan dalam membangun rasa 

mengkonsumtif dan kepuasan saat pemilihan suatu produk. 

Karena dalam label halal didalamnya tidak mengandung unsur 
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keharamannya. Adapun fungsi label halal yaitu sebagai 

penjamin bahwa makanan ini secara substansi tidak 

mengandung hal-hal yang sekiranya diharamkan agama dan 

juga nenberikan kepastian dan perlindungan hukum. 

 Di dalam konsumtif lebih khusus menjelaskan keinginan 

untuk mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya 

diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan yang 

maksimal. Sehingga kebutuhan mengkonsumsi barang akan 

benar-benar baik. Label halal memiliki hubungan yang sangat 

erat dengan konsumtif  dan kepuasan pelanggan atau 

konsumen karena tanpa adanya label halal maka kepuasan 

konsumen tidak akan muncul  

B. Penelitian Terdahulu 

Dalam sekripsi Nur Ainun Nasution tahun 2017, tentang analisis 

pengaruh pemahaman label halal dan faktor sosial terhadap niat beli 

produk makanan dalam kemasan berlabel halal (study pada santri pondok 

pesantren krapyak). skripsi thesis, uin sunan kalijaga. Bahwa untuk 

menganalisis pengaruh pemahaman label halal, faktor sosial, dan faktor 

psikologi terhadap niat beli produk makanan dalam kemasan berlabel 

halal. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik 

purposive sampling dengan menggunakan kuesioner. Metode statistik 

yang digunakan adalalah regresi linier berganda dengan jumlah sampel 

dalam penelitian ini berjumlah 70 orang santri mahasiswi pondok 
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pesantren Ali Maksum Krapyak dari jumlah populasi 100. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman label halal (X1), faktor 

sosial (X2), faktor psikologi (X3). Secara simultan berpengaruh positif 

signifikan terhadap niat beli produk makanan dalam kemasan berlabel 

halal. Berdasarkan hasil analisis regresi secara parsial dapat diketahui 

bahwa variabel pemahaman label halal (X1), tidak berpengaruh positif 

signifikan terhadap niat beli produk makanan dalam kemasan berlabel 

halal. Sedangkan variabel faktor sosial (X2), tidak berpengaruh positif 

signifikan terhadap niat beli produk makanan dalam kemasan berlabel 

halal. Hanya variabel faktor psikologi (X3), yang berpengaruh positif 

signifikan terhadap keputusan niat beli produk makanan dalam kemasan 

berlabel halal.
27

 

Dari penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu penelitian yang 

akan penulis lakukan adalah memiliki perbedaan dengan hasil penelitian 

yang ada. Letak perbedaanya adalah penelitian ini menganalisa pengaruh 

label halal terhadap tingkat konsumtif dan tingkat kepuasan konsumen 

pengguna produk makanan ringan dikalangan santri Darul Huda dengan 

sampel yang berbeda juga dan lokasi yang berbeda pula. Hasil dari 

penelitian ini sudah jelas bahwa variabel label halal terhadap tingkat 

konsumtif dan tingkat kepuasan sangat signifikan atau berpengaruh 

terhadap konsumen dikalangan santri. Dengan cara setelah diuji dengan 
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program spss dengan hasil yang didapatkan tanpak jelas sekali penelitian 

terdahulu dengan penelitian ini. 

Aris S. Prima Sandi. UIN Malang. “Persepsi label halal terhadap 

keputusan konsumen pada produk minuman berenergi”. Kesimpulan : 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhatian, pemahaman dan 

ingatan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Sedangkan 

diantata variabel bebas tersebut hanya variabel pemahaman saja yang tidak 

parsial terhadap variabel dependen. Tingkat hubungan atau korelasi dari 

antar variabel perhatian pemahaman, ingatan dan variabel keputusan 

pembelian kuat dilihatdari R square ® perhitungan regresi sebesar 0,891 

atau 89,1%.
28

 

Penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu penelitian yang akan 

penulis lakukan adalah memiliki perbedaan dengan hasil penelitian yang 

ada. Letak perbedaanya adalah penelitian ini menganalisa pengaruh label 

halal terhadap tingkat konsumtif dan tingkat kepuasan konsumen 

pengguna produk makanan ringan dikalangan santri Darul Huda dengan 

sampel yang berbeda juga dan lokasi yang berbeda pula. Sehingga teori 

yang dipakai sangat jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya teori yang 

dipakai adalah teori konsumtif, teori kepuasan dan teori label halal. 
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C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting.
29

 Berdasarkan landasan teori di atas, kerangka teori 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Jika label halal tercantum pada produk makanan ringan dengan baik 

dan jelas maka akan meningkatkan tingkat konsumtif makanan ringan 

oleh santri, sebaliknya jika label halal pada produk makanan ringan 

tidak tercantum dengan baik dan jelas maka akan menurunkan tingkat 

konsumtif santri. 

2. Jika produk makanan ringan sudah mendapatkan label halal maka 

akan meningkatkan kepuasan dikalangan santri atas produk makanan 

ringan tersebut, karena sudah terjamin atas kehalalannya. Sebaliknya 

jika produk makanan ringan belum mendapatkan label halal maka 

akan menurunkan tingkat kepuasan dikalangan santri atas produk 

makanan ringan tersebut, karena belum terjamin kehalalannya 

 

D. Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang 
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diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan 

pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 
30

 

 Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1.   Ha1 : Ada pengaruh Lebel Halal terhadap tingkat 

konsumtif dikalangan Santri Darul Huda 

Mayak Ponorogo. 

 Ho1 : Tidak Ada pengaruh Label Halal terhadap 

tingkat konsumtif dikalangan Santri Darul 

Huda Mayak Ponorogo. 

2.  Ha2 : Ada pengaruh Lebel Halal terhadap tingkat 

kepuasan dikalangan Santri Darul Huda Mayak 

Ponorogo. 

 Ho2 : Tidak Ada pengaruh Label Halal terhadap 

tingkat kepuasan dikalangan Santri Darul Huda 

Mayak Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan pada dasarnya merupakan keseluruhan proses pemikiran 

dan penentuan matang tentang hal-hal yang akan dilakukan. Ia 

merupakan landasan berpijak, serta dapat pula dijadikan dasar penilaian 

baik oleh peneliti itu sendiri maupun orang lain terhadap kegiatan 

penelitian. Adapun rancangan penelitian ini adalah tentang penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses penemuan 

pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat 

menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui.
1
 

Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul menggunakan 

analisis regresi, yaitu salah satu metode statistika yang mempelajari pola 

hubungan yang logis (ada teorinya) antara dua atau lebih variabel dimana 

salah satunya ada yang berlaku sebagai variabel terikat/ dependen dan 

yang lainnya sebagai variabel bebas/ independen.
2
 

1. Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel  yang 

mempengaruhi  atau yang menjadi sebab perubahannya  atau 

timbulnya variabel dependen (terikat).
3
 Dalam penelitian ini, variabel 

independen ada satu yaitu produk label halal (x) 

2. Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi 
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atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.
4
 Dalam 

penelitian ini, variabel dependennya ada dua adalah hasil tingkat 

konsumtif ( y1 ) dan tingkat kepuasan ( y2 ) 

B.  Populasi, dan  Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek 

yang memiliki kuantitas dan karakteristik tetentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda yang 

lain. Populasi juga bukan saja merupakan jumlah orang tetapi juga 

merupakan karakter atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek 

itu.
5 

Adapun populasi penelitian ini adalah peserta didik kelas VII, 

VIII, IX, X, XI, XII Mts dan Ma Darul Huda Ponorogo tahun ajaran 

2016/ 2017. Adapun populasi kelas VII,  VIII, IX, X, XI, XII Mts dan 

Ma Darul Huda Ponorogo sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Populasi kelas MTs dan MA Darul Huda 

Kelas Jumlah Peserta Didik 

VII MTs 1200 

VIII MTs 800 

IX MTs 500 

X MA 1500 

XI MA 600 

XII MA 400 

Jumlah 5000 

  

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian kecil dari anggota populasi  yang diambil 

menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya,
6
 dan 

harus representative artinya segala karakteristik populasi tercermin 

pada sampel dan harus mempunyai paling sedikit satu sifat yang 

sama.
7
 Menurut arikunto bahwa yang dimaksud dengan sampel adalah 

sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.
8
 Berdasarkan data yang 

sudah didapat jumlah santri darul huda  angkatan 2016/2017 sebanyak 

5000 santri. Adapun teknik pengambilan sampel setiap anggota dalam 

penelitian ini adalah random sampling merupakan teknik pengambilan 

sampel yang memberi kesempatan yang sama kepada populasi untuk 

dijadikann sampel.
9
 Dengan demikian penentuan sampel dapat 

                                                           
6
 Ating Sumantri, Aplikasi Statistika, 63. 

7
 Amos Neolaka, Metode Penelitian dan Statistik (Bandung: PT.Remaja Rusdakarya, 

2014), 42. 
8
 Suharsimi Arikunto, Penelitian Suatu Pendekatan Prakte, (edisi revisi cetakan II, 

Jakarta: Rineka Citra, 1998), 117. 
9
 Deni Darmawan,Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 
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dirumuskan sebagai berikut: Rumus yang digunakan adalah rumus 

slovin 

n =  

Dimana: n = Sampel 

  N = Populasi 

  D = Derajat Kebebasan 

 Dengan mempertimbangkan error sejumlah 10%, maka diperoleh jumlah 

sampel penelitian sebagai serikut: 

n =  

n =   

   =   = 98,03 

 Hasil tersebut dibulatkan menjadi 98 responden. Teknik sampling yang 

digunakan oleh peneliti adalah purposive simple random sampling. Purposive 

sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kita 

memilih orang sebagai sampel dengan memilih orang yang benar-benar 

mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian kita.
10

 

Sedangkan simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota yang ada dalam 
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suatu populasi untuk dijadikan sampel.
11

 Jadi penulis dapat simpulkan, bahwa 

yang dimaksud dengan purposive simple random sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang memberikan kesempatan 

yang sama kepada setiap anggota dalam populasi untuk dijadikan sampel. 

Tabel 3.2 

Jumlah Sampel Santri Darul  Huda 

Tingkatan Perhitungan Jumlah 

VII MTs x 98 23 

VIII MTs x 98 16 

IX MTs x 98 10 

X MA x 98 29 

XI MA x 98 12 

XII MA x 98 8 

JUMLAH  98 

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

peneliti akan mencari secara acak responden sesuai dengan jumlah 

yang telah di hitung per angkatan.  

C.  Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian 

ini, maka peneliti menggunakan metode/teknik sebagai berikut 

1. Kuesioner  (Angket) 

Kuesioner atau yang juga dikenal sebagai angket merupakan 

salah satu teknik pengumpulan data dalam bentuk pengajuan 

pertanyaan tertulis melalui sebuah daftar pertanyaan tertulis melalui 
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sebuah daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan harus 

diisi oleh responden.
12

 Instrumen untuk mengukur dengan tujuan 

menghasilkan data yang akurat maka setiap instrumen harus 

mempunyai skala.Angket yang digunakan yaitu dengan skala 

likertyaitu untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, 

maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 

untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan 

atau pernyataan.
13

 

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Jawaban 

itu dapat diberi skor sebagai berikut:
14

 

a. Setuju (S)    : 4 

b. Sangat setuju(SS)   : 3 

c. Tidak setuju (TS)   : 2 

d. Sangat tidak setuju (STS)  : 1 

Pengumpulan data menggunakan angket dalam penelitian ini 

adalah untuk mencari data mengenai tingkat konsumtif dan tigkat 

kepuasan pada kalangan santri. 
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Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :  

1. Data tentang tingkat konsumtif dikalangan santri Darul Huda 

yang diambil dari angket.  

2. Data kepuasan konsumen kalangan santri Darul Huda yang 

diambil dari angket. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Dalam melakukan analisis data, peneliti terlebih dahulu 

mengumpulkan semua data yang telah di dapatkan, kemudian setelah itu 

peneliti melakukan verifikasi terhadap data-data tersebut. Yaitu dengan 

cara mengkaji berulang-ulang data yang ada, kemudian memilih data yang 

sekiranya menurut penulis penting dan data yang sekiranya tidak 

dibutuhkan. 

Proses ini dinamakan proses editing, yaitu melakukan edit terhadap 

data yang telah dikumpulkan dari hasil dilapangan dengan tujuan agar data 

yang akan dianalisis telah akurat, lengkap dan dapat dilakukan proses 

selanjutnya (coding dan tabulasi).
15

 

Selanjutnya setelah data-data yang terkumpul itu dipilih, peneliti 

mengelompokkan data-data tersebut sesuai dengan rumusan masing-

masing. Kemudian karena penelitian yang dilakukan ini adalah kuantitatif, 

maka peneliti harus melakukan pengujian terhadap instrument atau alat 

ukur yang digunakan yaitu dengan melakukan pengujian terhadap 
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normalitas, validitas dan reliabilitas dari hasil data yang terkumpul dan 

dipisahkan mana data yang bisa digunakan dan mana data yang tidak bisa 

digunakan. Selanjutnya peneliti melakukan uji korelasi, regresi dan juga 

menghitung koefisisen determinasi.  

1. Uji Validitas 

Uji Validitas adalah alat mengukur sah atau valid dan tidaknya 

suatu kuesioner. Sebuah instrument dikatakan valid, jika instrumen itu 

mampu mengukur apa yang seharusnya di ukur menurut situsai dan 

tujuan tertentu. Dengan kata lain, secara sederhana dapat dikatakan 

bahwa sebuah instrumen dianggap valid, jika instrument itu benar-

benar dapat dijadikan alat untuk mengukur apa yang diukur.
16

 

Rumus yang akan digunakan oleh peneliti adalah: 

rxy =  

Keterangan: 

rxy  : koefisien korelasi antara variabel x dan y 

N   : jumlah responen 

X   : skor masing-masing item 

Y   : total skor item 

XY  : jumlah hasil perkalian antara x dan y 
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Langkah kerja yang dapat dilakukan dalam rangka mengukur 

validitas instrument penelitian adalah sebagai berikut:
17

 

a. Menyebarkan instrument yang akan diuji validitasnya, kepada 

reponden yang bukan responden sesungguhnya. Banyaknya 

responden untuk uji coba instrumen, sejauh ini belum ada 

ketentuan yang mensyaratkannya, namun demikian disarankan 

sekitar 98 orang responden. 

b. Mengumpulkan data hasil uji coba instrumen.  

c. Memeriksa kelengkapan data, untuk memastikan lengkap tidaknya 

lembaran data yang tekumpul. Termasuk di dalamnya memeriksa 

kelengkapan pengisisan item selanjutnya. 

Setelah mendapatkan jumlah data dari perhitungan kemudian 

untuk mendapatkan informasi kevalidannya, masing-masing nilai rxy 

dibandingkan dengan rtabel. Apabila nilai rxy ≥ nilai rtabel, maka item 

pertanyaan dinyatakan valid.
18

 

Untuk keperluan uji validitas dan reliabilitas instrument dalam 

penelitian ini,  peneliti menggambil sampel sebanyak 98 responden. 

Dalam menentukan nilai tabel koefisien korelasi pada derajat bebas 

(db) = n-2. Jumlah responden yang dilibatkan dalam uji coba validtas 

adalah 27orang, sehingga db = 98-2=96, dan (α = 5%) diperoleh nilai 

tabel koefisien korelasi 0,198. 
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Dari hasil perhitungan validitas item instrument terhadap 40 

item soal variabel produk lebel, tingkat konsumtif, dan tingkat 

kepuasan terdapat 11 item soal yang dinyatakan valid yaitu item 

nomor 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, Adapun untuk mengetahui skor 

jawaban angket uji validitas peran guru dapat dilihat di lampiran 6. 

  Untuk variabel tingkat konsumtif, dari 18 item soal yang 

dinyatakan valid terdapat 8 item soalyaitu nomor 

12,14,16,20,22,24,26,28. Kemudian untuk mengetahui skor jawaban 

angket uji validitas tingkat konsumtif dapat dilihat di lampiran 7. 

Untuk variabel tingkat kepuasan, dari 11 item soal yang dinyatakan 

valid terdapat 8 item soal yaitu nomor 30,32,34,35,37,38,39,40. 

Kemudian untuk mengetahui skor jawaban angket uji validitas tingkat 

kepuasan konsumen dapat dilihat di lampiran 8. 

  Kemudian hasil perhitungan validitas-validitas item 

instrument di atas dapat disimpulkan kedalam tabel rekapitulasi 

dibawah ini: 
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Tabel 3. 3 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Lebel Halal 

No 

Soal 

Rhitung Rtabel Keterangan 

1. 0,812
*
 0,632 Valid 

2. 0,946 0,632 Valid 

3. 0,889 0,632 Valid 

4.  0,902 0,632 Valid 

5. 0,859 0,632 Valid 

6. 0,866 0,632 Valid 

7. 0,862 0,632 Valid 

8. 0,869 0,632 Valid 

9. 0,855 0,632 Valid 

10. 0,804 0,632 Valid 

11. 0,855 0,632 Valid 

 

Tabel 3. 4 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Tingkat Konsumtif 

No 

Soal 

Rhitung Rtabel Keterangan 

1. 0,804 0,632 Valid 

2. 0,-526 0,632 Tidak Valid 

3. 0,766 0,632 Valid 
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4. 0,365 0,632 Tidak Valid 

5. 0,775 0,632 Valid 

6. 0,-220 0,632 Tidak Valid 

7. 0,152 0,632 Tidak Valid 

8. 0,287 0,632 Tidak Valid 

9. 0,800 0,632 Valid 

10. 0,-120 0,632 Tidak Valid 

11. 0,740 0,632 Valid 

12. 0,545 0,632 Tidak Valid 

13. 0,745 0,632 Valid 

14. 0,445 0,632 Tidak Valid 

15. 0,762 0,632 Valid 

16. 0,442 0,632 Tidak Valid 

17. 0,732 0,632 Valid 

18. 0,303 0,632 Tidak Valid 

 

Tabel 3.5 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Tingkat Kepuasan 

No 

Soal 

Rhitung Rtabel Keterangan 

1. 0,813 0,632 Valid 

2. 0,071 0,632 Tidak Valid 
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3. 0,846 0,632 Valid 

4.  0,-032 0,632 Tidak Valid 

5. 0,734 0,632 Valid 

6. 0,698 0,632 Valid 

7. 0,027 0,632 Tidak Valid 

8. 0,813 0,632 Valid 

9. 0,767 0,632 Valid 

10. 0,842 0,632 Valid 

11. 0,807 0,632 Valid 

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa nilai dari r 

hitung keseluruhan item variabel penelitian mempunyai nilai r-hitung > 

nilai r-tabel. Pada taraf signifikan 5% (α=0,05%) dan n = 10 diperoleh r 

tabel =0,632 maka dapat diketahui r-hitung tiap-tiap item >r-tabel 

(0,632),sehingga dapat dikatakan bahwa keseluruhan item pernyataan 

pada setiap variabel penelitian adalah valid dan mempunyai hubungan 

positif (+) untuk digunakan sebagai instrument dalam penelitian atau 

pernyataan-pernyataan yang diajukan dapat digunakan untuk mengukur 

variabel yang diteliti. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

seluruh item pernyataan pada variabel label halal, tingkat konsumtif dan 

tingkat kepuasan konsumen dinyatkan valid. 

Dari 40 pernyataan dalam koesioner yang telah disebarkan,dengan 

rincian  X = 11 pernyataan, Y1 = 18 Pernyataan, Y2= 11 

Pernyataan.Setelah di uji  dalam spss pernyataan yang valid berjumlah 
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27 dengan rincian X (Label Halal) mendapat 11 item pertanyaan yang 

valid. Y1 (Tingkat Konsumtif) mendapat 8 item pernyataan yang valid 

dan 10 item pernyataan yang tidak valid, dan Variabel Y (Tingkat 

Kepuasan) mendapat 8 item pernyataan yang valid dan 3 yang tidak 

valid. 

2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas (kepercayaan)  menunjuk pengertian apakah suatu 

instrumen dapat mengukur suatu yang diukur secara konsisten dari 

waktu ke waktu. Reliabilitas instrument juga dapat diartikan sebagai 

tingkat konsistensi hasil yang dicapai oleh sebuah alat ukur, meskipun 

digunakan secara berulang-ulang pada subjek yang sama atau 

berbeda.
19

 Jadi uji reliabilitas instrument dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui konsistensi dari instrument sebagi alat ukur, 

sehingga hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.  

Uji reliabilitas instumen dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil 

suatu pengukuran dapat dipercaya. Ada beberapa rumus yang sering 

dijumpai dengan pengujian reliabilitas instrument, namun yang sering 

digunakan adalah koofisien alpha cronbach. Apabila alpha cronbach 

(0,6) > nilai r(0,7), maka instrument penilaian dinyatakan reliable.
20

  

Adapun Kriterianya adalah sebagai berikut: 

 

                                                           
19

 Sudarwan Denim, Metode Penelitian Untuk Ilmu Perilaku, 199. 
20

 Adhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan, 85. 
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Tabel 3.6 

Kriteria Indeks Reabilitas 

Interval Koefisien Korelasi Tingkat Hubungan 

>0,200 Sangat Rendah 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,400 – 0,599 Cukup 

0,600 – 0,799 Tinggi 

0,800 – 1,00 Sangat Tinggi 

 

Rumus croanbach alpha adalah sebagai berikut:  

 

Keterangan : 

r11 = reliabilitas  

k = banyaknya butir pertanyaan  

ab2 = jumlah varian butir 

 αt2 = varian total
21

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, 196. 

http://qmc.binus.ac.id/files/2014/11/spss7.jpg
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Table 3.7 

Hasil uji reabilitas 

Variable Cronbach alpha Keputusan  

Produk Label 

halal (X1) 

784 RELIABEL 

Tingkat 

konsumtif(Y1) 

783 RELIABEL 

Tingkat 

kepuasan(Y2) 

785 RELIABEL 

sumber : data primer yang telah diolah dari data spss 

Teknik pengujian reabilitas menggunakan metode alpha cronbach. 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas tabel di atas diperoleh nilai 

koefisien alpha untuk variabel Label Halal (X) sebesar 0,784, Tingkat 

Konsumtif (Y1) sebesar 0,783 dan Tingkat kepuasan (Y2) sebesar 0,785. 

hal tersebut dapat dikatakan nilai koefisien reliabilitas berkisar antara 0 

sampai 1, semakin mendekati 1 menunjukan bahwa item semakin reliable. 

Hal ini berarti item pernyataan yang digunakan pada koesioner akan 

mampu mendapatkan data yang konsisten, dalam arti jika pernyataan 

tersebut. diaujukan lagi akan diperoleh jawaban yang relative sama 

a.  Uji Korelasi 

Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah 

satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan (measure of 

association). Pengukuran asosiasi mengenakan nilai numeric untuk 

mengetahui tingkatan asosiasi atau kekuatan hubungan antara 
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variabel. Dua variabel dikatakan berasosiasi jika variabel yang satu 

memengaruhi variabel yang lain.
22

 

Bilangan yang menyatakan besar kecilnya hubungan itu 

disebut koefisien hubungan atau koefisien korelasi. Koefisien yang 

bertanda positif menunjukan arah korelasi yang positif. Koefisien 

yang bertanda negatif menunjukan arah korelasi yang negatif. 

Sedangkan koefisien yang bernilai 0,000 menunjukan tidak adanya 

korelasi antara X dan Y.
23

Korelasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Korelasi product moment dari Pearson yang dapat 

diperoleh dengan rumus : 

rxy =  

Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi antara variabel x dan y 

N = jumlah responden 

X = skor variabel x 

Y = skor variabel y 

XY = jumlah hasil perkalian antara x dan y 

b. Uji Regresi  

1) Regresi Linier Sederhana 

Regresi adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis 

tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang 

                                                           
22

 Amos Neolaka, Metode Penelitian dan Statistik (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014), 127-128. 
23

 Sutrisno Hadi, Statistik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 251. 
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berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar 

kesalahannya dapat diperkecil.  

Kegunaan regresi dalam penelitian salah satunya untuk 

meramalkan atau memprediksi variabel terikat (Y) apabila variabel 

bebas (X) diketahui. Persamaan regresi dirumuskan : 

Y = a + bx 

   dimana : 

   Y = variabel terikat 

   X = variabel bebas 

   a = nilai konstanta 

   Rumus yang digunakan untuk mencari a dan b adalah : 

   a =  = Y - b  

b =  

X1 = rata-rata skor variabel X 

Y1 = rata-rata skor variabel
24

 

c. Pengujian hipotesis  

Hipotesis dapat diartikan sebagai kesimpulan sementara 

terhadap masalah yang di ajukan.” Dalam kegiatan penelitian, yang 

                                                           
24

 Ridwan, Metode & Teknik Menyusun Tesis (Bandung: Alfabeta, 2008), 139. 
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dapat menjadi sumber masalah adalah adanya kesenjangan antara 

yang seharusnya terjadi dengan yang sebenarnya terjadi. Suatu 

hipotesis dapat bersifat kwantitatif maupun kualitatif. Cara statistik 

hipotesis yang bersifat kwalitatif tidak dapat di uji, Sedang kan 

yang dapat di uji adalah hipotesis yang bersifat kuantitatif. 

Secara statistik terdapat dua hipotesis yaitu: 

 Ho :  = 0 

 Ha :  0 

1. Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi dependen amat terbatas. Secara umum koefisien 

determinasi untuk data silang (crossection) relatif rendah 

mendekati nol karena adanya variasi yang besar antara masing 

masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time 

series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang 

tinggi yaitu mendekati satu. Kelemahan mendasar penggunaan 

koefisien determinasi adalah bisa terhadap jumlah variabel 

independen yang dimasukkan kedalam model 
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2. Pengujian secara parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah 

pengaruhnya signifikan atau tidak. Pengujian parsial 

digunakan untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh 

antara Label Halal (X), dan tingkat Konsumtif (Y1), tehadap 

Tingkat Kepuasan (Y2). 

Hasil uji t dapat dilihat pada output Coefficient dari hasil 

analisis regresi linier berganda di atas. Kriteria pengujian yang 

digunakan sebagai berikut: 

1) Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternative 

H0 : b1 = 0 

Artinya, variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

Ha : b1 ≠ 0 

Artinya, variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. 

2) Menentukan taraf signifikasi. Taraf signifikasi menggunakan 

0,05. 

3) t hitung dan t kritis 

1) t hitung dapat dilihat pada Output Coefficients. 

2) T kritis dapat dicari pada tabel statistik pada signifikasi 0,50 

dengan df = n – k – 1. 
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4) Pengambilan keputusan 

 t hitung ≤ t kritis jadi Ha ditolak 

 t hitung > t kritis jadi Ha diterima. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian Pondok Pesantren Darul Huda 

1. Sejarah pondok pesantren darul huda 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak berdiri pada tahun 1968 

M oleh KH. Hasyim Sholeh. Beliau lahir pada tahun 1938 M dari 

pasangan KH.Husain dan Hj. Sufiyah. Pada usia 12 tahun beliau mulai 

nyantri diberbagai Pondok diantaranya, Kweden, Jampes, Lirboyo, 

Bendo Pare semuanya di kabupaten Kediri dan di Mranggen Demak.
1
 

Sebagaimana yang lazim dilakukan oleh para santri sebelum 

pulang dari Pondok melakukan riyadhoh (tirakat) untuk mendekatkan 

diri kepada Allah SWT.Hal ini juga dilakukan oleh KH. Hasyim Sholeh 

dengan cara puasa mutih 7 (tujuh) hari alias tidak boleh makan yang 

mempunyai nyawa dan tidak boleh tidur, dalam akhir berpuasa teman 

KH. Hasyim Sholeh bernama Musa khawatir karena hari ke 7 (tujuh) 

beliau tidak sadarkan diri, kemudian Musa memberikan asap (keluk) 

nasi yang masih panas lewat hidung KH. Hasyim Sholeh, kemudian 

setelah sadar beliau  menceritakan bahwa dalam keadaan antara hidup 

dan mati beliau melihat: Pertama KH. Hasyim Sholeh bertemu seorang 

yang Alim di atas Langit, kedua beliau melihat Ka’bah turun dari langit 

dan jatuh di  Mayak (sekarang menjadi pondok). Dan keesokan harinya 

beliau sowan kepada Kyainya menanyakan ihwal dari kejadian tersebut 

                                                           
1
 Dok. Arsip pondok pesantren darul huda, 2017. 
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dan dijelaskan oleh Kyainya bahwa di tempat jatuhnya Ka’bah tersebut 

akan menjadi kiblatnya orang-orang yang menuntut ilmu. 

Setelah pulang dari pondok sekitar tahun 1965 M. KH.Hasyim 

Sholeh sedih melihat masjid mayak yang sepi.Didorong keadaan 

tersebut dan mimpi beliau maka tahun 1967 M KH. Hasyim Sholeh 

mengadakan rapat di rumah Bapak H. Suryadi untuk mendirikan 

Madrasah, tapi banyak pertentangan dan tidak diizinkan untuk 

mendirikan  

Pondok Pesantren “Darul Huda” adalah salah satu dari sekian 

banyak pondok pesantren yang ada di kabupaten Ponorogo .Berdiri 

sejak tahun 1968 dengan menggunakan metode Salafiyatil Haditsah 

dengan maksud bahwa Pondok Pesantren “Darul Huda” melestarikan 

hal-hal lama yang baik dan mengembangkan hal-hal baru yang lebih 

baik dan bermanfaat.
2
 

Metode ini diterapkan di pondok pesantren “Darul Huda” dalam 

bentuk adanya pendidikan formal yang mengajarkan ilmu-ilmu umum 

atau hal-hal lain yang baik sesuai dengan tuntutan hidup di zaman 

modern ini, juga pendidikan formal yang berupa Madrasah Diniyah 

yang khusus mengajarkan ilmu-ilmu agama islam dengan pengkajian 

pada kitab-kitab kuning. Selain itu juga ada bentuk pendidikan berupa 

kursus, diklat , ketrampilan dan lain-lain terhadap hal-hal yang 

diperlukan oleh para santri untuk bekal hidupnya kelak . 

                                                           
2
Dok. Arsip pondok pesantren darul huda, 2017. 
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Dengan metode tersebut santri-santri pondok pesantren “Darul 

Huda” dapat mempelajari ilmu-ilmu agama secara utuh dalam arti 

mempelajari ilmu-ilmu agama seperti Syari’at, Tauhid dan Tasawwuf , 

dalam rangka “ Tafaqquh fi ddin “ juga mempelajari ilmu –ilmu umum 

seperti Fisika,Kimia,Biologi dan lain-lain dalam rangka “Tafakkur fi 

kholqillah”.Sehingga dengan metode tersebut akan membentuk santri 

yang mempunyai jiwa keagamaan yang teguh serta dapat hidup secara 

fleksibel dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di zaman yang 

serba modern ini.
3
 

VISI  

Berilmu, beramal dan bertakwa dengan dilandasi akhlakul karimah 

 

MISI 

Menumbuhkan budaya ilmu, amal dan takwa serta akhlakul karimah 

pada jiwa santri, dalam rangka pengabdian kepada agama dan 

masyarakat 

2. Profil Pendiri Pondok 

Nama Pesantren : Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Pendiri  : KH. Hasyim Sholeh 

Tahun Berdiri  : 1968 

                                                           
3
Dok. Arsip pondok pesantren darul huda, 2017. 
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Pengasuh  : KH. Abdus Sami’ Hasyim, H. Agus Abdul 

Adhim, H. Agus Abdul Wachid dan H. Agus Ahmad Saifuddin Rofi’i 

Alamat   : Gg. VI No.38, Tonatan, Kec. 

Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63418 

No. Telephone  : (0352) 462288 

Website  : www.darulhudamayak.net 

Pendidikan  : MTs,MA,dan Madrasah Diniyah 

Biaya
4
 

Lembaga  Putra  Putri  

MTs Mukim                   Rp.   1.835.000         Rp 1.965.000 

MA Mukim Rp.   1.855.000         Rp.   1.855.000         

MMH Mukim Rp.   1.375.000         Rp 1.576.000 

MTs+MMH Laju Rp.       920.000       Rp 1.100.000 

MA+MMH Laju Rp.   1.040.000         Rp 1.220.000 

MMH Laju Rp.      290.000        Rp    520.000 

MA Laju Rp.      900.000         Rp    955.000 

 

3. LEMBAGA PENDIDIKAN DIBAWAH NAUNGAN YAYASAN 

PONDOK PESANTRENPUTRA – PUTRI DARUL HUDA 

a. KURIKULUM DAN SISTEM PENGAJARAN 

a) Kurikulum menggunakan sistem klasikal dengan metode 

pengajaran salafi 

                                                           
4
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b)  Pembelajaran mengacu pada pengkajian kitab-kitab 

kuning yang mu’tabaroh 

b. SISTEM PENDIDIKAN 

a) Menggabungkan antara sistem salafiyah dan haditsah 

(modern) 

b) Sistem pendidikan memakai sistem asrama (full day 

study) 

c) Pendidikan melalui keteladanan dan pembiasaan akhlak 

d) Menggunakan sistem sorogan dan wekton 

Santri secara rutin mengikuti pendidikan bathiniyah 

melalui mujahadah ke makam auliya, khotmu al Qur’an dan 

lain-lain.
5

 Menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler, 

meliputi kursus seni kaligrafi (unggulan), pramuka ,Bahasa 

Arab, Bahasa Inggris, hadroh, seni baca Al-Qur'an, olah raga, 

dan lain-lain. 

Pengadaan kamar khusus bahasa untuk pengembangan 

bahasa Arab dan Inggris 

Perkembangan Jumlah Santri Mukim Pondok Pesantren 

Darul Huda. 
6
 

 

                                                           
5
Dok. Arsip pondok pesantren darul huda, 2017. 

6
Dok. Arsip pondok pesantren darul huda, 2017. 
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TAHUN PELAJARAN 

2004/2005=1.233 Santri 

2005/2006=1.386 Santri 

2006/2007=1.634 Santri 

2007/2008=1.723 Santri 

c. MADRASAH MIFTAHUL HUDA ( MMH ) 

Madrasah Miftahul Huda Mayak mempunyai jenjang 

pendidikan 6 tahun dilanjutkan dengan program pasca MMH 

dengan jenjang pendidikan 2 tahun dengan kurikulum Pondok 

Pesantren Salafi masuk Sore (mulai pukul 02.30 WIB sampai 

04.30 WIB) 

Perkembangan Jumlah Siswa MMHTAHUN PELAJARAN 

2003/2004=1.097 

2004/2005=1.265 

2005/2006=1.422 

2006/2007=1.346 

2007/2008=1.999 

d. MADRASAH TSANAWIYAH DARUL HUDA ( MTs ) 
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Madrasah Tsanawiyah ( MTs ) Darul Huda Mayak 

Ponorogo dan berstatus Terakreditasi dengan predikat B plus ( 

nilai 448,58 ) mempunyai jenjang pendidikan 3 tahun dengan 

kurikulum 2004 ( Kurikulum Berbasis Kompetensi ) dan 

KTSP, masuk pagi hari mulai pukul 07.00 WIB sampai 12.40 

WIB. Sebagaimana program pemerintah BOS (Biaya 

Operasional Sekolah, Siswa MTs tidak dikenai biaya SPP( 

Bebas SPP ).
7
 

Perkembangan Jumlah Siswa MTs Darul Huda 

TAHUN PELAJARAN 

2003/2004=533 

2004/2005=658 

2005/2006=809 

2006/2007=930 

2007/2008=1.139 

e. MADRASAH ALIYAH DARUL HUDA ( MA ) 

Madrasah Aliyah ( MA ) Darul Huda Mayak Ponorogo dan 

berstatus Terakreditasi dengan predikat B plus ( nilai 446,85 ) 

mempunyai jenjang pendidikan 3 tahun dengan kurikulum 

                                                           
7
Dok. Arsip pondok pesantren darul huda, 2017. 
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2004( Kurikulum Berbasis Kompetensi ) dan KTS. Masukpagi 

hari mulai pukul 07.00 WIB sampai 12.40 WIB. Dengan 

Program Pilihan :
8
 

Studi Ilmu Agama Islam (IAGA) 

Studi Ilmu Sosial (IPS) 

Studi Ilmu Alam (IPA) 

pondok pesantren Darul Huda Mayak 

sejak tahun 2006 MA Darul Huda mengikutsertakan 

siswa berprestasi, untuk mengikuti program bea siswa S-1 

Departemen Agama Propinsi Jawa Timur, berbagai Perguruan 

Tinggi Umum maupun Perguruan Tinggi Agama Islam* . ( 

*mereka pada semester II dan IV UGM dan Sunan Ampel ).
9
 

Perkembangan Jumlah Siswa MA Darul Huda 

TAHUN PELAJARAN 

2003/2004=629 

2004/2005=712 

2005/2006=767 

2006/2007=996 

2007/2008=1.132 

                                                           
8
Dok. Arsip pondok pesantren darul huda, 2017. 

9
Dok. Arsip pondok pesantren darul huda, 2017. 
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B. Data penelitian 

1. Data variabel X (Label Halal) 

Tabel 4.1 

Data Variabel X (Label Halal) 

No.  Inisial Responden Skor 

1. AA 21 

2. AB 22 

3. AC 23 

4. AD 24 

5. AE 25 

6. AF 26 

7. AG 24 

8. AH 25 

9. AI 26 

10. AJ 27 

11. AK 24 

12. AL 25 

13. AM 26 

14. AN 27 

15. AO 24 

16. AP 25 

17. AQ 26 

18. AR 24 

19. AS 25 

20. AT 21 

21. AU 22 

22. AV 23 

23. AW 24 

24. AX 25 
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25. AY 22 

26. AZ 24 

27. BA 25 

28. BB 26 

29. BC 27 

30. BD 22 

31. BE 23 

32. BF 21 

33. BG 22 

34. BH 27 

35. BI 24 

36. BJ 25 

37. BK 26 

38. BL 24 

39. BM 22 

40. BN 21 

41. BO 22 

42. BP 23 

43. BQ 24 

44. BR 25 

45. BS 22 

46. BT 24 

47. BU 25 

48. BV 26 

49. BW 27 

50. BX 23 

51. BY 21 

52. BZ 22 

53. CA 25 

54. CB 24 
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55. CC 24 

56. CD 26 

57. CE 27 

58. CF 24 

59. CG 22 

60. CH 21 

61. CI 23 

62. CJ 21 

63. CK 25 

64. CL 25 

65. CM 23 

66. CN 27 

67. CO 26 

68. CP 25 

69. CQ 21 

70. CR 27 

71 CS 24 

72. CT 26 

73. CU 27 

74. CV 22 

75. CW 24 

76. CX 24 

77. CY 25 

78. CZ 27 

79. DA 24 

80. DB 25 

81. DC 21 

82. DD 27 

83. DE 25 

84. DF 22 
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85. DG 24 

86. DH 22 

87. DI 22 

88. DJ 21 

89. DK 22 

90. DL 24 

91. DM 22 

92. DN 25 

93. DO 24 

94. DP 23 

95. DQ 23 

96. DR 24 

97. DS 24 

98. DT 23 

 

Tabel 4.2 

Tabel Distribusi Frekuensi X (Label Halal) 

No Skor Data label Halal Jumlah  

1 27 11 

2 26 10 

3 25 18 

4 24 23 

5 23 10 

6 22 16 

7 21 10 

 Jumlah  98 
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2. Data variabel Y1 (Tingkat Konsumtif) 

Tabel 4.3 

Data Variabel Y1(Tingkat Konsumtif) 

No.  Inisial Responden Skor 

1. AA 21 

2. AB 22 

3. AC 23 

4. AD 24 

5. AE 25 

6. AF 26 

7. AG 24 

8. AH 25 

9. AI 26 

10. AJ 27 

11. AK 24 

12. AL 25 

13. AM 26 

14. AN 27 

15. AO 24 

16. AP 25 

17. AQ 26 

18. AR 24 

19. AS 25 

20. AT 21 

21. AU 22 

22. AV 23 

23. AW 24 

24. AX 25 

25. AY 22 

26. AZ 24 
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27. BA 25 

28. BB 26 

29. BC 27 

30. BD 22 

31. BE 23 

32. BF 21 

33. BG 22 

34. BH 27 

35. BI 24 

36. BJ 25 

37. BK 26 

38. BL 24 

39. BM 22 

40. BN 21 

41. BO 22 

42. BP 23 

43. BQ 24 

44. BR 25 

45. BS 22 

46. BT 24 

47. BU 25 

48. BV 26 

49. BW 27 

50. BX 23 

51. BY 21 

52. BZ 22 

53. CA 25 

54. CB 24 

55. CC 24 

56. CD 26 
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57. CE 27 

58. CF 24 

59. CG 22 

60. CH 21 

61. CI 23 

62. CJ 21 

63. CK 25 

64. CL 25 

65. CM 23 

66. CN 27 

67. CO 26 

68. CP 25 

69. CQ 21 

70. CR 27 

71 CS 24 

72. CT 26 

73. CU 27 

74. CV 22 

75. CW 24 

76. CX 26 

77. CY 25 

78. CZ 22 

79. DA 24 

80. DB 25 

81. DC 26 

82. DD 27 

83. DE 25 

84. DF 22 

85. DG 24 

86. DH 22 
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87. DI 22 

88. DJ 21 

89. DK 22 

90. DL 24 

91. DM 22 

92. DN 25 

93. DO 24 

94. DP 23 

95. DQ 23 

96. DR 24 

97. DS 24 

98. DT 23 

 

Tabel 4.4 

Tabel Distribusi Frekuensi Y1 (Tingkat Konsumtif) 

No Skor Data Tingkat Konsumtif Jumlah  

1 27 10 

2 26 12 

3 25 18 

4 24 22 

5 23 10 

6 22 17 

7 21 9 

 Jumlah  98 

 

 

Tabel 4.5 

Data Variabel Y2(Tingkat Kepuasan) 

No.  Inisial Responden Skor 

1. AA 21 

2. AB 22 
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3. AC 23 

4. AD 24 

5. AE 25 

6. AF 26 

7. AG 24 

8. AH 25 

9. AI 26 

10. AJ 27 

11. AK 24 

12. AL 25 

13. AM 26 

14. AN 27 

15. AO 24 

16. AP 25 

17. AQ 26 

18. AR 24 

19. AS 25 

20. AT 21 

21. AU 22 

22. AV 23 

23. AW 24 

24. AX 25 

25. AY 22 

26. AZ 24 

27. BA 25 

28. BB 26 

29. BC 27 

30. BD 22 

31. BE 23 

32. BF 21 
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33. BG 22 

34. BH 27 

35. BI 24 

36. BJ 25 

37. BK 26 

38. BL 24 

39. BM 22 

40. BN 21 

41. BO 22 

42. BP 23 

43. BQ 24 

44. BR 25 

45. BS 22 

46. BT 24 

47. BU 25 

48. BV 26 

49. BW 27 

50. BX 23 

51. BY 21 

52. BZ 22 

53. CA 25 

54. CB 24 

55. CC 24 

56. CD 26 

57. CE 27 

58. CF 24 

59. CG 22 

60. CH 21 

61. CI 23 

62. CJ 21 
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63. CK 25 

64. CL 25 

65. CM 23 

66. CN 27 

67. CO 26 

68. CP 25 

69. CQ 21 

70. CR 27 

71 CS 24 

72. CT 26 

73. CU 27 

74. CV 22 

75. CW 24 

76. CX 26 

77. CY 25 

78. CZ 22 

79. DA 24 

80. DB 25 

81. DC 26 

82. DD 27 

83. DE 25 

84. DF 22 

85. DG 24 

86. DH 22 

87. DI 22 

88. DJ 21 

89. DK 22 

90. DL 24 

91. DM 26 

92. DN 25 
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93. DO 24 

94. DP 21 

95. DQ 23 

96. DR 27 

97. DS 24 

98. DT 23 

 

Tabel 4.6 

Tabel Distribusi Frekuensi Y2 (Tingkat Kepuasan) 

No Skor Data Tingkat Kepuasan Jumlah  

1 27 11 

2 26 13 

3 25 18 

4 24 21 

5 23 9 

6 22 16 

7 21 10 

 Jumlah  98 

 

C. Analisis Data 

1. Analisis Regresi Sederhana  

Pada penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah 

regresi linier sederhana, bertujuan untuk mengetahui hubungan masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Hubungan tersebut 

yaitu : 

a) Pengaruh Label Halal (X) terhadap Tingkat Konsumtif (Y1) 

Pengguna Produk  Makanan Ringan Dikalangan Santri Darul Huda 

Ponorogo. 
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Tabel 4.7 

Uji Regresi Sederhana 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 13.817 1.681  8.218 .000   

Totallabelh

alal 
.287 .078 .353 3.702 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: 

totaltingkatkonsumtif 

     

Sumber: Dataprimer yang telah diolah oleh spss. 

Dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 ini artinya Label Halal 

berpengaruh signifikan terhadapkepuasan konsumen.  

Berdasarkan tabel di atas persamaan regresi linier sederhana yang 

terbentuk adalah : 

Y = 13.817+ 0,287X 

Berdasarkan persamaan diatas dapat diketahui bahwa : 

a) a = 13.817adalah bilangan konstanta yang berarti apabila variabel 

bebas yaitu Label Halal (X) sama dengan 0 (nol), maka besarnya 

variabel tingkat konsumtif pengguna produk makanan ringan 

pada kalangan Santri Darul Huda Ponorogo adalah13.817satuan.  
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b) b1 = 0,287 adalah nilai koefisien regresi variabel tingkat 

konsumtif (Y1), yang berarti setiap peningkatan atau penambahan 

variabel tingkat konsumtif (Y1) sebesar satu satuan, maka variabel 

terikat yaitu tingkat konsumtifakan meningkat sebesar 0,287 

satuan.  

Dari tabel di atas, hasil analisis regresi sederhana diperoleh nilai t 

adalah 8.218dengan signifikansi 0,000. Dengan α = 0,05, df 96 

maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1,660. Karena nilai t hitung > 

t tabel (3,702> 1,660) berarti Label Halal (X) signifikan terhadap 

tingkat konsumtif (Y1) produk makanan ringan dikalangan Santri 

Darul Huda Ponorogo. 

Dengan uraian seperti di atas, maka : 

Ha1 = Label Halal berpengaruh signifikan terhadap tingkat konsumtif 

(Y1) produk makanan ringan dikalangan Santri Darul Huda 

Ponorogo, dapat diterima. 

b) Pengaruhlabel halal(X) terhadaptingkat kepuasan konsumen 

(Y2)produk makanan ringan dikalangan Santri Darul Huda 

Ponorogo. 
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Tabel 4.9 

Uji Regresi Sederhana 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Tolera

nce VIF 

1 (Constant

) 
19.686 2.086 

 
9.436 .000 

  

totallabel

halal 
.254 .096 .259 2.632 .010 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: 

tingkatkepuasan 

     

  Sumber: Data primer yang telah diolah oleh spss. 

Dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 ini artinya label 

halalberpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan. 

Berdasarkan tabel di atas persamaan regresi linier 

sederhana yang terbentuk adalah : 

Y = 19,686 + 0,254X 

Berdasarkan persamaan diatas dapat diketahui bahwa : 

a) a = 19,686 adalah bilangan konstanta yang berarti apabila variabel 

bebas yaitu tingkat kepuasan (Y2) sama dengan 0, maka besarnya 

variabel kepuasan konsumenproduk makanan ringan dikalangan 

Santri Darul Huda Ponorogo adalah 19,686 satuan. 
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b) b1 = 0,254 adalah nilai koefisien regresi variabel tingkat kepuasan 

(Y2), yang berarti setiap peningkatan atau penambahan variabel 

tingkat kepuasan (Y2) sebesar satu satuan, maka variabel terikat 

yaitu tingkat kepuasan akan meningkat sebesar 0,254 satuan.  

Dari tabel di atas, hasil analisis regresi sederhana diperoleh 

nilai t adalah 17,992 dengan signifikansi 0,000. Dengan α = 0,05, 

df 96 maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1,660. Karena nilai t 

hitung > t tabel (2,632>1,660) berarti label halal (X) signifikan 

terhadap tingkat kepuasan (Y2) produk makanan ringan 

dikalangan Santri Darul Huda Ponorogo. 

Dengan uraian seperti di atas, maka : 

Ha2 = label halal(X) berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kepuasan konsumen(Y2) pada produk makanan ringan dikalangan 

Santri Darul Huda Ponorogo,dapat diterima. 

2. Uji Hipotesis 

a. Analisis Koefisien Determinasi(Adjusted R
2
) 

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui 

jumlah atau presentase sumbangan pengaruh variabel bebas dalam 

model regresi yang secara bersama-sama memberikan pengaruh 

terhadap variabel terikat. Setiap tambahan satu variabel 

independen, maka R
2
 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel 

tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen.Oleh karena itu banyak penelitian menganjurkan untuk 
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menggunakan nilai Adjusted R
2 

pada saat mengevaluasi mana 

model regresi terbaik. 

Koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai (R
2
), hasil 

koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.10 

Uji Koefisien Determinasi(Adjusted R
2
)Tingkat Konsumtif 

 

Model Summary
b
 

Mo

del R 

R 

Squar

e 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Chang

e df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .353
a
 .125 .116 4.42976 .125 13.704 1 96 .000 

a. Predictors: (Constant), 

totallabelhalal 

      

b. Dependent Variable: 

totaltingkatkonsumtif 

     

Hasil pengujian di atas mengidentifikasi bahwa nilai R
2 

sebesar 0,353 

yang menunjukkan bahwa variabel tingkat konsumtifdapat dijelaskan 

oleh variabel Label Halal sebesar 11,6%, sisanya sebesar 87,4% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. 
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Tabel 4.11 

Uji Koefisien Determinasi(Adjusted R
2
)tingkat kepuasan 

Model Summary
b
 

Mod

el R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .259
a
 .067 .058 5.49675 .067 6.930 1 96 .010 

a. Predictors: (Constant), 

totallabelhalal 

      

b. Dependent Variable: 

tingkatkepuasan 

      

 

Hasil pengujian diatas mengidentifikasi bahwa nilai R
2 

sebesar 0,259 

yang menunjukkan bahwa variabel tingkat Kepuasan konsumen dapat 

dijelaskan oleh variabel Label Halal sebesar 05,8%, sisanya sebesar 94,2% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. 

b. Uji Signifikansi parameter parsial (Uji Statistik t) 

Uji digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara 

variabel Label Halal terhadap kepuasan konsumen(Y2) secara parsial. 

Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel 

pada tariff sig 0,05 (5%) dengan kriteria apabila t hitung > t tabel maka 

hipotesis diterima, sedangkan apabila t hitung < t tabel maka hipotesis 

ditolak.  
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Tabel 4.12 

Hasil Uji T (Tingkat Konsumtif 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 13.817 1.681  8.218 .000   

Totallabelh

alal 
.287 .078 .353 3.702 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: 

totaltingkatkonsumtif 

     

Berdasarkan tabel diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1) Dari tabel coefficients hasil regresi sederhana diperoleh nilai t hitung 

sebesar 3,702 dengan signifikansi 0,000. Hal tersebut apabila 

dibandingkan dengan t tabel diperoleh nilai 1,660 dengan df pada 96 

taraf signifikansi 5% (0,05). Sehingga nilai t hitung> t tabel (3,702< 

1,660) berarti label halal berpengaruh terhadaptigkat konsumtif produk 

padamakanan ringan dikalangan Santri Darul Huda Ponorogo. Sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa : 

Ha1 : Label Halal berpengaruh signifikan terhadap terhadap Tingkat 

Konsumtifproduk makanan ringan dikalangan santri Darul Huda 

Ponorogo, dapat diterima. 
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Tabel 4.13 

Hasil Uji T (Tingkat Kepuasan) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 19.686 2.086  9.436 .000   

Totallabelh

alal 
.254 .096 .259 2.632 .010 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: tingkatkepuasan      

 

1) Dari tabel coefficients hasil regresi sederhana diperoleh nilai t 

hitung sebesar 2,632 dengan signifikansi 0,010. Hal tersebut 

apabila dibandingkan dengan t tabel diperoleh nilai 1,660 

dengan df pada 96 taraf signifikansi 5% (0,05). Sehingga nilai t 

hitung > t tabel (2,632 > 1,660) berarti label halal berpengaruh 

terhadap tingkat kepuasan pada makanan ringan diakalangan 

santri Darul Huda Ponorogo. Sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa : 

Ha2 :Label Halal berpengaruh signifikan terhadaptingkat 

kepuasanmakanan ringan dikalangan Santri Darul Huda 

Ponorogo, dapat diterima. 

 

c. Simpulan Hasil Analisis 

Hasil penelitian tingkat konsumtif (Y1) menunjukan bahwa 

diperoleh t tabel sebesar 1,660, sehingga t hitung > t tabel yaitu 
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3,702>1,660 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 maka 

hipotesis penelitian ini menerima Ha₁ dan menolak Ho₁ yang 

menyatakan bahwa ada pengaruh positiflabel halal (X) terhadap 

tingkat konsumtif (Y1) dikalangan santri Darul Huda Ponorogo. 

Apabila Label Halal dipertahankan dan dikembangkan maka 

Kepuasan Konsumen juga akan meningkat. 

Hasil penelitian variabel tingkat kepuasan (Y2) menunjukan 

bahwa diperoleh t tabel sebesar 1,660, sehingga t hitung > t tabel 

yaitu 2,632 > 1,660dengan tingkat signifikansi 0,010 < 0,05 maka 

hipotesis penelitian ini menerima Ha₂ dan menolak Ho₂ yang 

menyatakan bahwa ada pengaruh positiflabel halal (X)terhadap 

tingkat kepuasan konsumen (Y2) dikalangan santri Darul Huda 

Ponorogo. Apabila unit usaha pondok meningkatkan kepuasan 

maka tingkatkonsumtifakan meningkat pula. 

3. Pembahasan dan Interpretasi 

Berdasarkan analisis data dan fakta empirik maka dari tiap instrumen 

penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pengaruh Label Halal Terhadap Tingkat Konsumtif 

Label Halaladalah Label Halal yang dicantumkan dalam kemasan 

produk akan semakin meningkatkan konsumtif santri untuk membeli 

produk tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti di unit usaha pondok darul hudayaitu unit usaha tersebut 

menjual produk-produk yang dikonsumsi oelh para santri darul 
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hudayang menerapkan komitmen tinggi dimana kualitas merupakan hal 

yang paling utama. Adanya label halal menyebabkan tingkat 

konsumtifkonsumen dan penjualan meningkat. Label Halal merupakan 

bukti keyakinan bahwa suatu produk layak dipercaya sebagai produk 

halal. 

Label halal dinilai tepat untuk memberikan rasa nyaman dan aman 

bagi konsumen yang mayoritas muslim. Sebelum berlabel halal, banyak 

konsumen mempertanyakan kehalalan suatu produk sekalipun itu 

produk yang banyak diminati sepertiproduk kosmetik. Label halal 

mampu menjawab dan meyakinkan keraguan konsumen.  

Besar thitung variabel Label Halal adalah sebesar 3,702>  ttabel -1,660 

dengan tingkat signifikansi 0,00 lebih kecil dari batas signifikansi 0,05, 

maka Ha1 diterima. Sehingga variable label halal berpengaruh 

terhadaptingkat konsumtif. Semakin perusahaan meningkatkan kualitas 

produknya dengan tetap mencantumkan label halal dalam kemasan 

produk makanan ringanmaka akan dapat meningkatan 

konsumtifkonsumen terhadap pembelian produk. Terutama untuk 

produk makanan ringanyang baru berkembang. Hal ini membuktikan 

bahwa label halal mampu mempengaruhi tingkat konsumtif pada 

konsumen. 

b. Pengaruh label halal terhadap tingkat kepuasan 

Tingkat kepuasan adalah semakin sering mengkonsumsi barang 

maka akan tercipta rasa kepuasan bagi konsumen, karena harga yang 
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murah akan meningkatkan kepuasan konsumen untuk membeli suatu 

produk. Karena tingkat kepuasan pelanggan adalah pelanggan yang 

akan berbagi rasa dan pengalaman dengan pelanggan lain. 

Besar thitung variabel tingkat kepuasan adalah sebesar 2,632>  ttabel 

1,660dengan tingkat signifikansi 0,010 lebih kecil dari batas 

signifikansi 0,05, maka Ha2 diterima. Sehingga variable Label 

Halalberpengaruh terhadap tingkat kepuasan.Semakin perusahaan 

meningkatkan kualitas produknya dengan tetap mencantumkan label 

halal dalam kemasan produk makanan ringan maka akan dapat 

meningkatan tingkat  kepuasan konsumen terhadap pemakaian produk. 

Hal ini membuktikan bahwa label halal mampu mempengaruhi tingkat 

kepuasan konsumen. 
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BAB V 

KESIMPULAN  

A. KESIMPULAN  

Dari Analisis data dan pembahasan mengenai Pengaruh Label Halal 

Terhadap Tingkat Konsumtif Dan Tingkat Kepuasan Pengguna Produk 

Makanan Ringan Dikalangan Santri Darul Huda Ponorogo dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:. 

1. Label Halal berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Konsumtif, yang 

ditunjukan dengan nilai thitung> ttabel yaitu (3,702 > 1,660).  

2. Label Halal berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepuasan 

pengguna produk makanan ringan, yang ditunjukan dengan nilai thitung 

>ttabelyaitu (2,632> 1,660). 

B. Saran-saran  

Saran-saran dari penulis untuk koprasi pondok pesantren darul huda 

mayak yang menjual produk makanan ringan untuk tetap menjaga produk 

label halal, karena mendengar banyak keluhan dari pelanggan atau 

konsumen pada kalangan santri, dan ikhlas mendengarkan serta harus 

memiliki sikap rensponsip atau tanggap dengan kebutuhan pelanggan atau 

konsumen. 
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