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ABSTRAK 

 

Novi Ambarsari, NIM: 210715061, 2019. Pengaruh Religiusitas, Label Halal 

dan Kelompok Acuan Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan 

Impor (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Agung Eko Purwana, SE,MSI 

Kata Kunci: Agama, Tren Food, Perilaku Konsumen, Mahasiwa,  

 

Pada era globalisasi dan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini  

mengakibatkan adanya perdagang bebas, yakni kebijakan di mana pemerintah 

tidak melakukan diskriminasi terhadap impor maupun ekspor. Keberadaan 

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia menjadi isu halal sebagai daya 

pikat yang menarik bagi para produsen makanan dari berbagai negara. Akhir-akhir 

ini masyarakat sering disuguhkan dengan produk maupun jasa yang dikaitkan 

dengan isu agama seperti pemberian label halal. Dengan adanya industri makanan 

yang kian berkembang maka semakin beragamnya produk yang beredar di 

masyarakat. Namun, perlu disadari terkadang masih banyak produk makanan yang 

masih diragukan kehalalannya, seperti halnya produk makanan import. pada saat 

ini banyak remaja muslim yang suka mengikuti tren food yang dilakuakan 

kelompok teman maupun kelompok maya sebagai penunjang performance tanpa 

memperhatikan label halal yang tertera pada kemasan produk yang dibelinya. 

Sementara didalam Islam mengatur apa saja yang diperbolehkan maupun yang 

tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi, akan tetapi hal tersebut sepertinya tidak 

menjadi penghalang bagi kebanyakan remaja muslim untuk melakukan keputusan 

pembelian suatu produk impor. Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh 

religiusitas, label halal dan kelompok acuan terhadap keputusan pembelian produk 

makanan impor. 

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, menggunakan data kuisioner 

dengan jumlah responden sebanyak 95 responden. Instrumen penelitian dalam 

penelitian ini menggunakan skala likert. Metode Analisis statistik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji 

korelasi, regresi linier berganda, uji t dan uji F. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian produk makanan impor . Begitu juga label halal yang 

menunjukkan mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

makanan impor. Hal ini berbeda ditunjukkan pada variabel kelompok acuan yang 

menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

makanan impor. Sedangkan hasil penelitian bersamaan religiusitas, label halal dan 

kelompok acuan secara simultan mempengaruhi keputusan pembelian produk 

makanan impor. 

 

http://www.halhalal.com/
http://www.halhalal.com/
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang 

ditawarkan. Konsumen muslim cenderung memilih produk yang telah 

dinyatakan halal oleh lembaga yang berwenang. Hal tersebut dikarenakan, 

produk makanan yang dinyatakan halal cenderung lebih aman dan terhindar 

dari kandungan zat berbahaya. Suatu proses keputusan membeli bukan sekadar 

mengetahui berbagai faktor yang akan mempengaruhi pembeli, tetapi 

berdasarkan peranan dalam pembelian dan keputusan untuk membeli.
1 

Setiap konsumen melakukan berbagai macam keputusan tentang 

pencarian, pembelian, penggunaan beragam produk, dan merek pada setiap 

periode tertentu. Berbagai macam keputusan mengenai aktivitas kehidupan 

seringkali harus dilakukan oleh setiap konsumen pada setiap hari. Suatu 

keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan 

alternatif. Seorang konsumen yang hendak melakukan pilihan maka ia harus 

memiliki pilihan alternatif.
2
 

Keputusan pembelian konsumen adalah membeli merek yang paling 

disukai dari berbagai alternatif yang ada, tetapi dua faktor berada antara niat 

pembelian dan keputusan pembelian. Faktor pertama adalah sikap orang lain 

                                                           
1
 Bilson Simamora, Panduan Riset Perilaku Konsumen (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 

2002), 15. 
2
 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 289. 

1 
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dan faktor kedua adalah faktor situasional.
3
 Oleh karena itu, preferensi dan niat 

pembelian tidak selalu menghasilkan pembelian yang aktual. Berdasarkan 

uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian merupakan 

kegiatan pemecahan masalah yang dilakukan individu dalam pemilihan 

alternatif perilaku yang sesuai dari dua alternatif perilaku atau lebih dan 

dianggap sebagai tindakan yang paling tepat dalam membeli dengan terlebih 

dahulu melalui tahapan proses pengambilan keputusan. 

Pada era globalisasi dan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat 

ini mengakibatkan adanya perdagang bebas, yakni kebijakan di mana 

pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor maupun ekspor.
4
 

Artinya, produk-produk dari luar negeri dengan sangat mudah masuk ke 

Indonesia, apalagi sedikitnya aturan dari pemerintah atas pembatasan tarif jika 

dibandingkan dengan negara lain. Berikut merupakan impor 5 terbesar yang 

dilakukan Indonesia yang akan dijelaskan pada tabel 1. 

No Barang yang diimpor Perkembangan 

1 Batubara Naik 2.5% 

2 Bahan makanan Naik 1,2% 

3 Elektronik Naik 5,5% 

4 Transportasi Naik 2,3% 

5 Makanan dan minuman Naik 11,5% 

Tabel 1.1 Daftar barang yang diimpor ke Indonesia tahun 2014-2017. Sumber : 

kemenperin.go.id 

 

Salah satu produk impor yang paling banyak masuk ke Indonesia yaitu di 

sektor makanan yang menempati posisi impor ke 5 terbesar.
5
 Keberadaan 

                                                           
3
 Kotler dan Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran (Jakarta: Erlangga, 2008), 181. 

4
 wikipedia.org (diakses pada hari minggu tanggal 18 maret 2018 pada pukul 15.00 WIB) 

5
 kemenperin.go.id/2016 (diakses pada hari uminggu tanggal 18 maret 2018 pada pukul 

14.00 WIB)  
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Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia menjadi isu halal sebagai 

daya pikat yang menarik bagi para produsen maknaan dari berbagai negara.
6
 

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki jumlah 

penduduk yang tinggi. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2012 jumlah 

penduduk Indonesia sebanyak 237.644.356 orang, sedangkan jumlah penduduk 

muslim sebanyak 207.176.162 orang, dengan presentase mencapai 89,21% dari 

populasi.
7
 

Akhir-akhir ini masyarakat sering disuguhkan dengan produk maupun jasa 

yang dikaitkan dengan isu agama seperti pemberian label halal. Label 

merupakan alat penyampai informasi tentang produk yang tercantum pada 

kemasan, selain memberikan informasi mengenai nama produk, label juga 

memberikan informasi daftar bahan yang terkandung dalam produk, berat 

bersih, daya tahan, nilai ataupun kegunaan produk serta keterangan tentang 

halal’Fenomena ini begitu memikat pandangan kaum muslimin khususnya. 

Salah satu diantara produk berlabel halal yakni makanan. 

Konsumen Indonesia yang sebagian besar beragama Islam membutuhkan 

makanan dan minuman yang halal. Konsumen tidak memiliki kemampuan 

untuk menilai atau mendeteksi apakah suatu produk makanan dan minuman 

yang akan dibelinya adalah halal. Apalagi makanan merupakan barang sehari-

hari dimana konsumen membutuhkan dan mengkonsumsi secara teratur. 

Makanan dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan sangat penting bagi 

kelangsungan hidup, maka diperlukan makanan yang memiliki kandungan 

                                                           
6
 halhalal.com (diakses pada hari uminggu tanggal 19 februari 2019 pada pukul 17.00 WIB) 

7
 bps.com/2015 (diakses pada hari uminggu tanggal 19 februari 2019 pada pukul 17.00 WIB) 
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yang baik bagi tubuh.
8
 Dalam situasi seperti ini maka pemerintah dan DPR 

melalui kebijakan publik dan perundang-undangan harus melakukan intervensi 

untuk melindungi konsumen. 

Pada riset yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dan 

Perdagangan menurut data yang diambil
9
, sebenarnya import makanan dan 

minuman yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. 

Terbukti dengan ditunjukkan grafik dibawah ini: 

 
Gambar 1.1 Data import makanan dan minuman tahun 2014-2017. Sumber : 

kemenperin.go.id 

 

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa dari tahun ke tahun import 

produk makanan dan minuman yang masuk ke Indonesia mengalami kenaikan. 

Tahun 2018 import makanan dan minuman mencapai 6.5 milyar unit produk 

yang masuk ke Indonesia, sedangkan pada tahun 2017 produk import mencapai 

5.8 milyar, hal ini menunjukkan bahwa selama 2016 ke 2015 mengalami 

kenaikan sebesar 6,7%. Kenaikan terus terjadi dari tahun 2017 ke 2018 yakni 

naik sebanyak 3,1% yang mana pada tahun tersebut yakni import produk yang 

                                                           
8
 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003), 29. 

 
9
 kemenperin.go.id (diakses pada hari minggu tanggal 8 april 2018 pukul 16.00 WIB) 
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masuk ke Indonesia berjumlah 5.5 milyar dan pada tahun 2017 berjumlah 5.1 

milyar. Maka dari itu kenaikan dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 2,1%. 

Sehingga dapat disimpulan bahwa dari tahun 2015 sampai 2018 mengalami 

kenaikan sebanyak 11,5%. 

Dengan adanya industri makanan yang kian berkembang maka semakin 

beragamnya produk yang beredar di masyarakat. Di satu sisi, kondisi seperti ini 

memberikan manfaat bagi konsumen, mereka semakin mudah untuk memenuhi 

kebutuhannya dan memiliki kebebasan dalam memilih berbagai jenis makanan 

yang mereka inginkan sesuai dengan kemampuannya. Namun, perlu disadari 

terkadang masih banyak produk makanan yang masih diragukan kehalalannya, 

seperti halnya produk makanan import.
10

 Terbukti, sampai saat ini banyak 

makanan import yang beredar di supermarket bahkan di minimarket yang 

masih belum tertera label halal dan produk tersebut sangat dengan mudah 

didapatkan dan dikonsumsi konsumen. Produk tersebut seperti mie instan, 

rumput laut, biskuit dan lain-lain.
11

 

Menurut Reham dan Shabir dalam penelitian Muslichah “Religiusitas also 

has an influence in making purchasing decisions on new product”
12

. Didalam 

Islam  memiliki ajaran yang mengatur apa yang bisa dan tidak bisa dimakan 

pengikutnya. Menurut Delener dalam penelitian Marso Haslinda “Religion has 

a big influence on value, custom, and attitude of society, futher, it can also 

                                                           
10

 kompas.com/2015 Diakses pada hari selasa tanggal 1 mei 2018 pada15.00 WIB. 
11

 tribunnews.com/2014 Diakses pada hari selasa tanggal 1 mei 2018 pada15.10 WIB. 
12

 Muslichah dan Abdullah, The Effect Of Religiosity On Purchase Decision Towards 

Halal Food With Awareness As Intervening Variabel, Faculty of Business and Management 

Sciences Sultan Sharif Ali Islamic University, 2014, 2. 
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influence consumers life style and behavior”.
13

 Setiap muslim  mengambil 

keperluan  rohani dan kepentingan nilai agama dalam kehidupan. Ini salah satu 

cara bagaimana untuk meningkatkan keimanan dan mezahirkan ketaatan 

bersama perintah Allah. Faktor keagamaan juga mempengaruhi pembelian dan 

penggunaan produk halal berdasarkan tahap pendidikan agama, tahap 

keimanan, atau kewarakan individu.
14

 Agama dan kepercayaan yang dianut 

oleh seseorang juga mempengaruhi pola konsumennya. Sebagai contoh dalam 

pembelian makanan, mereka akan memilih makanan yang dihalalkan menurut 

agama atau kepercayaannya.
15

 

Produk merupakan unsur paling utama ketika seorang konsumen 

melakukan proses keputusan pembelian. Terdapat beberapa macam atribut 

produk yakni kualitas produk, fitur produk, gaya dan desain produk, serta 

merek. Salah satu atribut produk yang dapat membantu konsumen dalam 

menentukan keputusan adalah merek. Merek adalah sebuah nama, istilah yang 

digunakan sebagai identitas oleh penjual salah satu bagian dalam merek yang 

paling diperhatikan dan dinilai berpengaruh besar dalam proses pengambilan  

konsumen yakni label.
16

 Label menjalankan beberapa fungsi yang salah 

satunya yakni mempromosikan produk dan mendukung positioningnya, maka 

semakin tepat perusahaan mengelola label produknya dapat mempengaruhi 

pilihan konsumen dalam membeli produk tersebut. 

                                                           
13

 Marso dan Hasan, Religiosity And Its Consequences In Halal Food Purchasing 

Behavior, An Empirical Evidence From Tarakan, Indonesia and Tawau, Malaysia, 2017, 2. 
14

 Proceedings ISLAC 2017: The Social Harmony Through Islamic Law (Faculty of 

Islamic Contenporary Studies, UnisZA, 2017), 238. 
15

 Ateo Adya Barata, Dasar-Dasar Pelayanan Prima (Elex Meida Komputindo, 2003), 

254. 
16

 Kotler Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran (Jakarta: Erlangga, 2008), 272. 
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Labelisasi halal adalah serangkaian perizinan pemasangan dan penyertaan 

kata “halal” pada kemasan atau label produk dari suatu perusahaan, oleh Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).  Izin pencantuman label halal pada 

kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh BPOM tersebut, didasarkan 

rekomendasi MUI dalam bentuk “Sertifikasi Halal MUI”. Sertifikasi Halal 

MUI tersebut diterbitkan dengan Fatwa MUI, berdasarkan hasil audit dan 

pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengawasan Obat 

dan Makanan MUI. Label dalam PP 69/1999 adalah setiap keterangan 

mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau 

berbentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, 

ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan.
17

  

Cara yang paling mudah dilakukan untuk memilih produk halal adalah 

dengan melihat ada tidaknya label atau logo halal pada kemasannya. Produsen 

yang akan mencantumkan label halal harus memiliki sertifikat halal terlebih 

dahulu. Tanpa sertifikat halal MUI, ijin pencantuman label halal tidak akan 

diberikan pemerintah. Pemberian label halal merupakan bagian dari strategi 

bauran pemasaran, khususnya strategi produk. Pemberian label halal pada 

consumer goods sebagai bagian dari strategi produk dapat meningkatkan 

peluang bagi produsen untuk mendapatkan market share yang lebih 

menjanjikan.
18

 Menurut Borzooei, M., & Asgari, M dalam penelitian Nasutian 

                                                           
17

 Zulham, Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk 

Halal (Jakarta: Kencana, 2018) , 345. 
18

 Astogini, D. dkk, Aspek Religiusitas Dalam Keputusan Pembelian Produk Halal (Studi 

Tentang Labelisasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Kemasan) JEBA, Vol.13, 

No.1, Maret 2011, 3. 
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dan Yossie “halal labels have an influence on Muslim consumers in making 

purchasing decisions”.
19

  

Suatu produk yang bersertifikat halal, simbol “halal” sebagai informasi 

bagi konsumen akan selalu diterima oleh konsumen Muslim dalam 

perdagangan internasional. Dengan sertifikat halal ada banyak kesempatan 

memanfaatkan global halal food market, logo halal adalah kesaksian 

berwibawa, mandiri dan dapat diandalkan untuk mendukung klaim makanan 

halal. Perluasan pasar makanan merupakan peluang yang sangat besar bagi 

perusahaan makanan internasional, tidak hanya dinegara-negara Muslim tapi 

juga di negara barat dengan populasi Muslim yang signifikan meningkat.
20

 

Dalam prespektif pemasaran, kelompok acuan adalah kelompok yang 

berfungsi sebagai referensi bagi seseorang dalam keputusan pembelian dan 

konsumsi. Kelompok acuan digunakan seseorang sebagai dasar untuk 

perbandingan atau sebuah referensi dalam membentuk respon afektif dan 

kognitif dan perilaku dan akan memberikan standar dan nilai yang akan 

mempengaruhi perilaku seseorang.
21

 Menurut William O. Berden dan Michael 

J. Etzel, dalam penelitian Jiaqin Yang “The reference groups refers to the 

groups that influence someone’s purchasing decisions specifically”
22

. 

                                                           
19

 Nasution Yossie, Country Of Orgin As A Moderator Of Halal Label And Purchase 

Behavior, Department Of Management Faculty Of Economics And Business, Vol 12 Issue 2, 

2018, 195. 
20

 Zulham, Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk 

Halal (Jakarta: Kencana, 2018), 277. 
21

 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003),251. 
22

 Jiaqin Yang, Social Reference Group Influence On Mobile Phone Purchasing 

Behaviour A Cross-Nation Comparative Study, Vol 5, No 3, 2007, 322. 
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Pada studi pendahuluan penelitian, penulis sebelumnya melakukan 

pengamatan dan wawancara langsung dengan 7 mahasiswa fakultas ekonomi 

dan bisnis Islam untuk menanyakan religiusitas, label halal dan kelompok 

acuan terhadap keputusan pembelian. Sebanyak 2 orang mahasiswa  menjawab 

tidak memperhatikan kereligiusitasan ketika melakukan keputusan pembelian 

suatu produk. Alwa dan Setyaningsih mengaku jika sebenarnya mereka 

mengetahui ajaran Islam mengenai makanan yang diperbolehkan maupun yang 

tidak diperbolehkan serta anjuran Islam yang mewajibkan mengkonsumsi 

makanan halal. Akan tetapi mereka mengesampingkan kereligiusitasan ketika 

melakukan keputusan pembelian, mereka menganggap semua produk yang 

beredar di kantin febimart ataupun dimana saja sudah aman untuk 

dikonsumsi.
23

  

Sementara 2 orang mahasiswa menyatakan tidak memperhatikan label 

halal yang tertera pada kemasan suatu produk ketika melakukan keputusan 

pembelian. Erica dan Indira mengaku hanya mengikuti tren food saja ketika 

membeli produk makanan impor.
24

 Sedangkan 3 mahasiswa menjawab ketika 

melakukan keputusan pembelian, didalam satu kelompok persahabatan ada 

salah satu teman yang merekomendasikan produk. Ridwan, Saad dan Ahmad 

mengaku jika dalam melakukan keputusan pembelian mereka hanya membeli 

produk berdasarkan yang mereka butuhkan saja dan tidak terpengaruh oleh 

salah satu teman yang mencoba merekomendasikan produk baru.
25

 

                                                           
23

 “Alwa dan Setyaningsih, wawancara, 12 Maret 2019” 
24

 “Erica dan Indria, wawancara, 12 Maret 2019” 
25

 “Ridwan, Saad, dan Ahmad , wawancara, 12 Maret 2019” 
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Lokasi pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan di Ponorogo, 

dengan responden mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Alasan memilih mahasiswa sebagai 

responden, karena pada saat usia 18-23 tahun termasuk dalam usia yang 

konsumtif, artinya memasuki masa yng ingin mencoba hal-hal yang baru dan 

mengikuti tren yang ada misalkan membeli pakaian, gadget, dan mencoba 

makanan yang sedang digemari banyak orang.
26

 Sedangkan pemilihan 

mahasiswa yang berada di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam karena mahasiswa pada dasarnya diajari cara 

berdagang atau bertransaksi secara Islami serta mempelajari  hukum Islam 

yang berlaku tentang mengkonsumsi makanan halal. Tentu dalam memilih atau 

mengkonsumsi makanan mengutamakan dan memperhatikan yang baik, 

higienis, bermanfaat bagi tubuh dan memperhatikan kehalalan suatu produk. 

Bermula dari adanya fenomena-fenomena yang ada, peneliti tertarik ingin 

meneliti perilaku konsumen, yang berkaitan dengan religiusitas, label halal dan 

kelompok acuan serta keputusan pembelian. Maka peneliti tertarik untuk 

menguji teori dengan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Religiusitas, Label Halal Dan Kelompok Acuan Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Makanan Impor (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo)”. 

  

                                                           
26

 kompas.com/2014 diakses pada hari selasa tanggal 4 mei 2018 pada12.00 WIB 
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B. Rumusan Masalah 

    Bedasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penelitian ini mengambil 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh religiusitas terhadap keputusan pembelian 

produk makanan impor? 

2. Apakah terdapat pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian 

produk makanan impor? 

3. Apakah terdapat pengaruh kelompok acuan terhadap keputusan pembelian 

produk makanan impor? 

4. Apakah terdapat pengaruh religiusitas dan label halal terhadap keputusan 

pembelian produk makanan impor? 

5. Apakah terdapat pengaruh religiusitas dan kelompok acuan terhadap 

keputusan pembelian produk makanan impor? 

6. Apakah terdapat pengaruh label halal dan kelompok acuan terhadap 

keputusan pembelian produk makanan impor? 

7. Apakah terdapat pengaruh religiusitas, label halal dan kelompok acuan 

terhadap keputusan pembelian produk makanan impor? 

 

C. Tujuan Penelitian 

    Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk menganalisis dan membahas pengaruh religiusitas terhadap 

keputusan pembelian produk makanan impor. 
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2. Untuk menganalisis dan membahas pengaruh label halal terhadap 

keputusan pembelian produk makanan impor. 

3. Untuk menganalisis dan membahas pengaruh kelompok acuan terhadap 

keputusan pembelian produk makanan impor. 

4. Untuk menganalisis dan membahas pengaruh religiusitas dan label halal 

terhadap keputusan pembelian produk makanan impor. 

5. Untuk menganalisis dan membahas pengaruh religiusitas dan kelompok 

acuan terhadap keputusan pembelian produk makanan impor. 

6. Untuk menganalisis dan membahas pengaruh label halal dan kelompok 

acuan terhadap keputusan pembelian produk makanan impor. 

7. Untuk menganalisis dan membahas pengaruh religiusitas, label halal dan 

kelompok acuan terhadap keputusan pembelian produk makanan impor. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut diatas, 

manfaat penelitian dari pengaruh religiusitas, label halal dan kelompok 

acuan terhadap keputusan pembelian produk makanan impor adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis yakni:  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

bernilai ilmiah bagi perkembangan khazanah ilmu Ekonomi Syariah. 

Selain itu, penelitian ini juga digunakan untuk mengetahui dan 

memahami secara mendalam mengenai perilaku konsumen yaitu 
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religiusitas, label halal dan kelompok acuan yang merupakan bagian tak 

terpisahkan pada perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan 

pembelian. Adapun keputusan pembelian merupakan bagian dari 

pemasaran yang nantinya berguna sebagai bahan untuk kajian menyusun 

hipotesis bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya: 

a. Bagi Konsumen 

Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan sumber 

pengetahuan umum, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang ingin 

memahami perilaku konsumen dalam keputusan pembelian terhadap 

suatu produk. 

b. Bagi Mahasiswa  

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi mahasiswa Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

dalam mengkonsumsi makanan agar memperhatikan kehalalan suatu 

makanan dan mempertimbangkan kereligiusitasan dalam memutuskan 

membeli makanan serta tidak terlalu mengikuti treen food yang justru 

menjerumuskan mereka kedalam dosa. 
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E. Sistematika Penelitian 

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kuantitatif ini nantinya 

akan dibagi tiga bagian utama, yaitu : bagian awal, bagian inti, dan bagian 

akhir. Untuk mmemudahkan dalam penulisan, maka pembahasan dalam 

laporan penelitian, penulis akan mengelompokkan menjadi 5 bab, yang 

masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berkaitan. Sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Bagian awal skripsi berisi halaman sampul, halaman judul, lembar 

persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, abstrak, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman 

transliterasi. 

Bab I, berisi mengenai penjelasan secara umum dan gambaran tentang 

isi skripsi, diantaranya tentang: latarbelakang masalah, identifikasi masalah, 

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

sistematika pembahasan. 

Bab II, berisi tentang landasan teori yang terdiri dari religiusitas, label 

halal, kelompok acuan dan keputusan pembelian, penelitian terdahulu, 

kerangka berfikir, dan hipotesis. Bab ini dimaksudkan sebagai kerangka 

acuan yang dipergunakan untuk melakukan penelitian. 

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, instrument 

pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
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Bab IV, berisi temuan dan hasil penelitian yang meliputi gambaran 

umum lokasi penelitian, deskripsi data, dan analisis data. 

Bab V, merupakan penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan diberikan sebagai jawaban dari rumusan masalah, sedangkan 

saran diberikan sebagai bahan masukan untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam agar lebih memperhatikan kehalalan suatu produk sebelum 

mengkonsumsinya. 

Bagian akhir berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran, riwayat hidup, 

dan pernyataan keaslian tulisan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERFIKIR DAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Keputusan Pembelian 

a. Pengertian  

Keputusan pembelian konsumen adalah membeli merek dan yang 

paling disukai dari berbagai alternatif yang ada, tetapi dua faktor berada 

antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Faktor pertama adalah 

sikap orang lain dan faktor kedua adalah faktor situasional.
1
 Ketika 

konsumen memilih untuk membeli suatu merek, ia masih harus 

melaksanakan keputusan dan melakukan pembelian yang sebenarnya. 

Keputusan tambahan diperlukan dalam hal; kapan membeli, dimana 

membeli, serta berapa banyak uang yang harus dikeluarkan. Sering kali, 

terdapat penundaan antara keputusan membeli dengan pembelian yang 

sebenarnya, khususnya terhadap pembelian yang kompleks dan 

memerlukan keterlibatan tinggi seperti pembelian mobil, computer serta 

produk konsumsi jangka panjang.
2
 

Proses psikologis dasar memainkan peran penting dalam memahami 

bagaimana konsumen benar-benar membuat keputusan pembelian 

mereka. Perusahaan yang cerdas berusaha untuk memahami proses 

keputusan pembelian pelanggan secara penuh, semua pengalaman 

                                                           
1
 Kotler dan Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran (Jakarta: Erlangga, 2008), 181. 

2
 Morrisan, Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu, (Jakarta:Kencana, 2015), 111. 
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mereka dalam pembelajaran, memilih, menggunakan dan bahkan 

menyingkirkan produk.
3
 Perilaku konsumen berusaha memahami 

bagaimana konsumen mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi 

dan menghabiskan produk dan jasa.  

Setiap konsumen melakukan berbagai macam keputusan tentang 

pencarian, pembelian, penggunaan beragam produk, dan merek pada 

setiap periode tertentu. Berbagai macam keputusan mengenai aktivitas 

kehidupan seringkali harus dilakukan oleh setiap konsumen pada setiap 

hari. Suatu keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua atau 

lebih pilihan alternatif. Seorang konsumen yang hendak melakukan 

pilihan maka ia harus memiliki pilihan alternatif.
4
  

Konsumen sering memilih dan menggunakan merek yang 

mempunyai kepribadian merek yang konsisten dengan cara memandang 

diri kita sendiri. Konsumen yang memiliki pengamatan diri yang tinggi 

yaitu sensitif terhadap cara orang lain memandang mereka lebih 

cenderung memilih merek yang berkepribadiannya sesuai dengan situasi 

konsumsi.
5
 Dalam beberapa kategori, terutama pemrosesan makanan, 

perusahaan yang membidik konsumen dengan keterbatasan waktu harus 

menyadari bahwa konsumen ini ingin mempercayai bahwa mereka tidak 

beroperasi dalam keterbatasan waktu. Pemasar menyebut orang yang 

                                                           
3
 Philip Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 

2013),178. 
4
 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 289. 

5
 Ibid., 174. 
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mencari kenyamanan dan keterlibatan dalam proses memasak sebagai 

“segmen keterlibatan kenyamanan”.
6
 

Pada satu titik dalam proses pembelian, konsumen harus berhenti 

mencari dan berhenti melakukan evaluasi untuk membuat keputusan 

pembelian. Sebagai hasil dari kegiatan evaluasi alternatif, konsumen 

mulai mengarah pada niat atau keinginan untuk membeli dengan 

kecenderungan untuk membeli merek tertentu. Keinginan membeli 

secara umum didasarkan pada upaya mencocokkan motif pembelian 

dengan atribut atau karakteristik merek yang tengah dipertimbangkan 

dengan melibatkan aspek psikologis, seperti motivasi, presepsi, sikap, 

dan integrasi. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan 

pembelian merupakan kegiatan pemecahan masalah yang dilakukan 

individu dalam pemilihan alternatif perilaku yang sesuai dari dua 

alternatif perilaku atau lebih dan dianggap sebagai tindakan yang paling 

tepat dalam membeli dengan terlebih dahulu melalui tahapan proses 

pengambilan keputusan. 

b. Tipe Pengambilan Keputusan Pembelian 

Situsi pembelian adalah beragam, adanya situasi pembelian yang 

berbeda-beda menyebabkan keputusan yang dibuat oleh konsumen tidak 

sama. Ada tiga tipe pengambilan keputusan, yaitu:
7
 

                                                           
6
 Philip Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 

2013),175. 
7
 Ibid, 292. 
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1) Pemecahan masalah yang diperluas 

Dilakukan ketika konsumen tidak memiliki kriteria untuk 

mengevaluasi sebuah kategori produk atau merek tertentu pada 

kategori tersebut membatasi jumlah merek yang akan 

dipertimbangkan ke dalam jumlah merek yang mudah dievaluasi. 

Pemecahan masalah ini biasanya dilakukan pada barang mewah. 

Konsumen akan melakukan pencarian informasi yang intensif serta 

melakukan evaluasi terhadap beberapa alternatif setelah membeli dan 

menggunakan barang tersebut. 

2) Pemecahan masalah yang terbatas 

Pada tipe keputusan ini konsumen memiliki kinerja dasar untuk 

mengevaluasi kategori produk dan berbagai pilihan merek pada 

kategori tersebut, namun konsumen belum memiliki preferensi tentang 

merek tersebut, konsumen hanya membutuhkan tambahan informasi 

untuk membedakan antara berbagai merek tersebut. 

3) Pemecahan masalah rutin 

Konsumen telah memiliki pengalaman terhadap produk yang 

akan dibelinya dan memiliki standar untuk mengevaluasi merek. 

Konsumen biasanya hanya mengingat apa yang telah diketahuinya dan 

melakukan pembelian ulang terhadap kebutuhannya. 
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c. Dimensi keputusan pembelian 

Keputusan pembelian memiliki dimensi berikut:
8
 

1) Pemilihan produk 

Dalam hal ini perusahaan harus memusatkan perhatiannya kepada 

orang-orang yang berniat membeli sebuah produk serta alternatifnya 

yang mereka pertimbangkan. Konsumen dapat mengambil keputusan 

untuk memilih sebuah produk dengan pertimbangan: 

a) Keunggulan produk, yaitu tingkat kualitas diharapkan oleh konsumen 

pada produk yang dibutuhkan dari beragam pilihan yang ada. 

b) Manfaat produk, yaitu tingkat kegunaan yang dapat diperoleh 

konsumen pada tiap pilihan produk untuk memenuhi kebutuhannya. 

2) Pemilihan merek 

Konsumen harus menjatuhkan pilihan pada merek apa yang akan 

dibeli. Dalam hal ini perusahaan harus mengetahui bagaimana cara 

konsumen menjatuhkan pilihan terhadap sebuah merek yaitu: 

a) Ketertarikan pada merek, yaitu ketertarikan pada citra merek yang 

sudah melekat pada produk yang dibutuhkan. 

b) Kebiasaan pada merek, yaitu konsumen memilih produk dengan 

merek tertentu, karena telah terbiasa dengan merek tersebut pada 

produk yang dibelinya. 

                                                           
8
 Philip Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 2013),178. 
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c) Kesesuaian harga, yaitu konsumen selalu mempertimbangkan harga 

yang sesuai dengan kualitas dan manfaat produk yang akan 

diperolehnya. 

3) Pemilihan pemasok 

Konsumen harus menentukan pemasok mana yang dipilih untuk 

membeli produk. dalam hal ini konsumen memilih pemasok dapat 

dikarenakan faktor lokasi yang dekat, harga yang murah, tersedianya 

barang yang lengkap dan kenyamanan pada saat membeli. 

a) Kemudahan untuk mendapatkan produk yang diinginkan, konsumen 

akan merasa lebih nyaman jika lokasi pendistribusian produk mudah 

dijangkau dalam waktu singkat. 

b) Ketersediaan barang, kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap 

produk tidak dapat dipastikan kapan terjadi namun dengan 

ketersediaan barang yang memadai pada pemasok akan membuat 

konsumen memilih untuk melakukan pembelian ditempat tersebut. 

4) Jumlah pembelian 

Konsumen adapat menentukan kuantitas barang yang akan dibeli. 

Dalam hal ini perusahaan harus mempersiapkan banyaknya produk yang 

sesuai dengan keinginan konsumen yang berbeda-beda karena konsumen 

akan menentukan: 

a) Keputusan jumlah pembelian, selain keputusan pada pilihan merek 

yang ditentukan konsumen, konsumen juga dapat menentukan kualitas 

barang yang akan dibelinya. 
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b) Keputusan pembelian untuk persediaan, dalam hal ini konsumen 

memiliki produk selain untuk memenuhi kebutuhannya juga 

melakukan beberapa tindakan persiapan dengan jumlah persediaan 

produk yang mungkin dibutuhkan pada saat mendatang. 

5) Waktu pembelian 

     Pada saat konsumen menentukan waktu pembelian dapat berbeda-

beda yakni: 

a) Kesesuaian dengan kebutuhan, ketika merasa butuh sesuatu dan 

merasa perlu melakukan pembelian. 

b) Keuntungan yang dirasakan pada saat tertentu, maka pada saat itu 

konsumen akan merasakan keuntungan sesuai dengan kebutuhannya 

melalui produk yang dibelinya. 

6) Metode pembayaran 

 Konsumen harus mengetahui metode pembayaran untuk produk 

yang akan dibelinya. Apakah menerima dengan pembayaran secara tunai 

atau dengan kredit. 

 

2. Religiusitas 

a. Pengertian  

Keberagamaan atau religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi 

kehidupan  manusia. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika 

seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tapi juga ketika 

melakukan aktifitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. 
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Bukan hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dapat 

dilihat mata, tapi juga aktivitas yang tak tampak dan terjadi dalam hati 

seseorang.  

Agama adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai dan 

sistem perilaku yang terlembagakan yang semuanya itu berpusat pada 

persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi. Islam 

menyuruh umatnya untuk beragama atau berislam secara menyeluruh. 

Setiap Muslim, baik dalam berpikir, bersikap maupun bertindak, 

diperintahkan untuk berislam. Dalam melakukan aktivitas ekonomi, 

sosial, politik atau aktivitas apapun, si Muslim diperintahkan untuk 

melakukannya dalam rangka beribadah kepada Allah. Dimanapun dan 

dalam keadaan apapun, setiap Muslim hendaknya berIslam.
9
  

Setiap muslim mengambil keperluan  rohani dan kepentingan nilai 

agama dalam kehidupan. Ini salah satu cara bagaimana untuk 

meningkatkan keimanan dan mezahirkan ketaatan bersama perintah 

Allah. Agama dan kepercayaan yang dianut oleh seseorang juga 

mempengaruhi pola konsumennya. Sebagai contoh dalam pembelian 

makanan, mereka akan memilih makanan yang dihalalkan menurut 

agama atau kepercayaannya.
10

 

  

                                                           
9
 Djamaludin Ancok, Psikologi Islami (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  2011), 79. 

10
Ateo Adya Barata, Dasar-Dasar Pelayanan Prima (Elex Meida Komputindo, 2003), 

254. 
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b. Dimensi Religiusitas
11

 

1) Keyakinan  

Pengharapan-pengharapan dimana orang religius berpegang teguh 

pada pandangan teologi tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-

doktrin tersebut. Setiap agama mempertahankan seperangkat 

kepercayaan dimana para penganut diharapkan akan taat. 

2) Praktik agama 

Mencangkup perilaku pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang 

dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang 

dianutnya. Praktik-praktik keagamaan ini terdiri atas  dua kelas 

penting yaitu: 

a) Ritual, mengacu kepada seperangkat ritus, tindakan keagamaan 

formal dan praktek-praktek suci yang semua mengharaokan para 

pemeluk melaksanakan. 

b) Ketaatan, apabila aspek ritual dari komitmen sangat formal dan 

khas publik, semua agama yang dikenal juga mempunyai perangkat 

tindakan persembahan dan kontemplasi personal yang relative 

spontan, informal dan khas pribadi. 

3) Pengalaman  

Dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua 

agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu, meski tidak 

tepat jika dikatakan bahwa seseorang yang beragama dengan baik 

                                                           
11

 Djamaludin Ancok, Psikologi Islami (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  2011), 80. 
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pada suatu waktu akan mencapai pengetahuan subjektif dan langsung 

mengenai kenyataan terakhir. 

4) Pengetahuan agama 

Harapan bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki 

sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, 

ritus-ritus, kitab suci dan tradisi-tradisi. 

5) Pengamalan atau konsekuensi 

Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan 

keagamaan, praktik, pengalaman dan pengetahuan agama dari hari 

kehari. Istilah “kerja” dalam pengertian teologis digunakan disini. 

Walaupun agama banyak menggariskan bagaimana pemeluknya 

seharusnya berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, tidak 

sepenuhnya jelas sebatas mana konsekuensi-konsekuensi agama 

merupakan bagian dari komitmen keagamaan. 

 

3. Label Halal 

a. Pengertian 

Label merupakan gantungan sederhana yang ditempelkan pada produk 

atau gambar yang dirancang secara rumit dan menjadi bagian kemasan. 

Label bisa membawa nama merek saja atau sejumlah besar informasi.label 

dapat mempromosikan produk melalui grafis yang menarik. Teknologi baru 

memungkinkan label dibungkus untuk membungkus wadah dengan grafis 
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yang terang dan mengakomodasi informasi produk yang lebih banyak pada 

kemasan, menggangti label kertas yang didekatkan pada kaleng dan botol.
12

 

Secara bahasa, kata “halal” berasal dari bahsa Arab yang berarti 

diizinkan, dibolehkan atau tidak dilarang, lawan kata dari “haram”. Ahmad 

al-Syarbasi menyebutkan, halal adalah segala sesuatu yang tidak dihukum 

bagi pelakunya atas perlakuannya, maka halal adalah segala sesuatu yang 

dibolehkan syariat atas perbuatannya.
13

 

Labelisasi halal merupakan serangkaian perizinan pemasangan dan 

penyertaan kata “halal” pada kemasan atau label produk dari suatu 

perusahaan, oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Izin 

pencantuman label halal pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan 

oleh BPOM tersebut, didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk 

“Sertifikasi Halal MUI”, berdasarkan hasil audit dan pemeriksaan yang 

dilakukan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengawasan Obat dan Makanan 

MUI. Label dalam PP 69/1999 adalah setiap keterangan mengenai pangan 

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

disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada atau 

merupakan bagian kemasan pangan.
14

 

Label halal merupakan pencantuman tulisan atau penyertaan halal pada 

kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud 

berstatus sebagai produk halal. Label halal diperoleh setelah mendapatkan 

                                                           
12

 Philip dan Keller, Manajemen Pemasaran Edisi Ketiga Belas Jilid 2 ( Jakarta:Erlangga, 

2008), 29. 
13

 Zulham, Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk 

Halal ( Jakarta Timur: Kencana, 2018), 345. 
14

 Ibid., 347. 
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sertifikat halal. Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai 

dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan merupakan syarat untuk 

mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari 

instansi pemerintah yang berwenang.
15

 

b. Sertifikat Halal 

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), konsep halal didefinisikan 

sebagai sesuatu yang diperbolehkan oleh hukum syariat. Makanan halal 

berarti diperbolehkan atau sah oleh hukum syariat di mana harus memenuhi 

beberapa kondisi yakni:
16

 

1) Tidak terdiri dari bahan-bahan yang mengandung hewan yang tidak 

diperbolehkan dalam hukum Islam yang disembelih tidak dengan aturan 

syariat. 

2) Tidak mengandung bahan-bahan yang najis menurut hukum syariat. 

3) Aman dikonsumsi dan tidak berbahaya. 

4) Tidak diproduksi menggunakan alat-alat yang terkena najis menurut 

hukum syariat. 

5) Makanan dan bahan yang terkandung didalamnya tidak mengandung 

bagian dari mahluk hidup yang tidak diperbolehkan menurut hukum 

syariat. 

6) Pada saat persiapan, proses, pengemasan, dan juga penyimpanan, 

makanan secara fisik terpisah dari makanan lainnya seperti dijelaskan 

                                                           
15

Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal 

(Malang:UIN Mailiki Press, 2011), 140. 
16

 Ibid., 140. 
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diatas, atau apapun yang menurut hukum syariat didefinisikan sebagai 

najis. 

c. Dimensi Label Halal 

Informasi pada label produk sangat diperlukan agar konsumen dapat 

secara tepat menentukana pilihan sebelum memutuskan untuk membeli. 

Oleh karena itu, informasi halal tidaknya suatu produk wajib diberikan oleh 

produsen. Aspek yang menjadi tinjauan dalam labelisasi halal yaitu:
17

  

1) Proses pembuatan 

Proses pembuatan atau proses produksi perusahaan yang sudah 

menggunakan label halal hendaknya harus tetap menjaga hal-hal sebagai 

berikut: 

a) Bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat 

dari barang-barang atau bahan yang haram dan turunannya. 

b) Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air mutlak 

atau bersih dan mengalir. 

2) Bahan baku 

Bahan baku produk adalah bahan utama yang digunakan dalam 

kegiatan proses produksi, baik berupa bahan baku, bahan setengah jadi 

maupun bahan jadi. 

3) Bahan pembantu 

Bahan pembantu adalah bahan yang tidak termasuk dalam kategori 

bahan baku ataupun tambahan yang berfungsi untuk membantu 
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mempercepat atau memperlambat proses produksi termasuk proses 

rekayasa. 

4) Efek 

Makanan halal tidak boleh terlepas dari tujuan syariat Islam, yaitu 

mengambil maslahat dan menolak madharat atau bahaya. Jika menurut 

kesehatan, suatu jenis makanan dapat membahayakan jiwa, maka 

makanan tersebut haram dikonsumsi. 

 

4. Kelompok Acuan 

a. Pengertian  

Istilah kelompok acuan diperkenalkan pertama kali oleh beberapa 

dasawarsa yang lalu oleh Hyman dan didefinisikan sebagai “orang atau 

kelompok orang yang mempengaruhi secara bermakna perilaku individu. 

Kelompok acuan yang memberikan standard an nilai yang dapat menjadi 

prespektif penentu mengenai bagaimana seseorang berfikir dan 

berperilaku.
18

 

Kelompok acuan (reference group) adalah seorang individu atau 

sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang. 

Kelompok acuan digunakan oleh seseorang sebagai dasar untuk 

perbandingan atau sebuah referensi dalam membentuk respon afektif dan 

kognitif dan perilaku. Kelompok acuan akan memberikan standard nilai 

yang akan mempengaruhi perilaku seseorang. Dalam prespektif pemasaran, 
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kelompok acuan adalah kelompok yang berfungsi sebagai referensi bagi 

seseorang dalam keputusan pembelian.
19

 Kelompok acuan adalah kelompok 

yang mempengaruhi individu karena individu tersebut merupakan bagian 

dari kelompok atau ingin menjadi bagian dari kelompok.
20

 

Sebuah kelompok referensi bagi seseorang adalah sekelompok yang 

memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan 

perilaku seseorang. Pengaruh kelompok akan semakin besar pada produk 

akan  nampak  pada orang-orang yang dihormati oleh pembeli. Kedudukan 

seseorang dalam setiap kelompok dapat dijelaskan dalam pengertian 

peranan dan status.
21

 

Kelompok acuan adalah seseorang yang terdiri dari semua kelompok 

yang memiliki pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap 

sikap atau perilaku individu. Kelompok acuan menghadapkan seorang 

individu pada perilaku dan gaya hidup baru. Kelompok acuan juga 

mempengaruhi perilaku dan konsep pribadi seseorang. Kelompok acuan 

menciptakan tekanan kepada individu anggota kelompok untuk mengikuti 

kebiasaan kelompok yang mempengaruhi pola pilihan produk dan merek 

individu bersangkutan.
22
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b. Jenis-jenis kelompok acuan 

Kelompok sosial dapat mengambil banyak bentuk, bergantung kepada 

tingkat hubungan timbale balik pribadi, struktur, dan tujuan yang dimaksud. 

Berikut jenis-jenis kelompok acuan antara lain:
23

 

1) Kelompok primer dan sekunder 

Kelompok primer : kelompok dengan keanggotaan yang terbatas, 

interaksi antaranggota secara langsung tatap muka, memiliki ikatan 

emosional anatar anggota dan adanya kesamaan dalam nilai dan sikap 

serta perilaku. 

Kelompok sekunder : kelompok yang memiliki ikatan yang lebih longgar 

dari kelompok primer, antar anggota kelompok memiliki pengaruh kecil 

terhadap anggota lainnya. 

2) Kelompok formal dan informal 

Kelompok formal : kelompok yang memiliki struktur organisasi secara 

tertulis dan keanggotaan yang terdaftar secara resmi. 

Kelompok informal : kelompok yang tidak memiliki struktur organisasi 

secara tertulis dan resmi, sifat keanggotaan tidak tercatat. 

3) Kelompok aspirasi dan disosiasi 

Kelompok aspirasi : kelompok yang memperlihatkan keinginan untuk 

mengikuti norma, nilai atau perilaku orang lain yang dijadikan kelompok 

acuannya. 
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Kelompok disosiasi : seseorang atau kelompok yang berusaha untuk 

menghindari asosiasi dengan kelompok acuan. 

c. Kelompok acuan yang terkait dengan konsumen 

Beberapa kelompok acuan yang terkait dengan konsumen antara lain:
24

 

1) Kelompok persahabatan 

Konsumen membutuhkan teman dan sahabat sesamanya. Memiliki 

teman atau sahabat merupakan naluri dari konsumen sebagai makhluk 

sosial. Konsumen yang memiliki teman adalah tanda bahwa dia telah 

membina hubungan dengan dunia luar. Pendapatan dan kesukaan teman 

sering kali mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen dalam 

membeli dan memilih produk dan merek. Kelompok persahabatan adalah 

kelompok informal dan mungkin bisa berbentuk kelompok primer atau 

sekunder. 

2) Kelompok belanja 

Kelompok belanja adalah dua atau lebih orang konsumen yang 

berbelanja bersama pada waktu yang sama. Kelompok berbelanja bisa 

merupakan kelompok pershabatan atau keluarga, namun juga bisa orang 

lain yang bertemu di toko untuk membeli produk bersama. 

3) Kelompok kerja 

Kelompok kerja bisa berbentu kelompok kerja formal, jika kelompok 

kerja tersebut bekerja sebagai satu tim yang dibentuk oleh perusahaan. 

Kelompok kerja bisa juga berbentuk informal, jika kelompok kerja terdiri 
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dari orang-orang yang bekerja di perusahaan yang sama. Kelompok kerja 

informal akan sring bertemu saat makan siang, kegiatan sosial atau 

pulang bersama. 

4) Kelompok atau masyarakat maya 

Perkembangan teknologi computer dan internet telah melahirkan 

suatu kelompok atau masyarakat maya, yang tidak dibatasi oleh batas 

kota, provinsi atau Negara, bahkan tidak dibatasi oleh waktu. Konsumen 

yang menjadi anggota kelompok maya atau internet tentu sering 

mengakses informasi yang dibutuhkannya untuk mengambil keputusan 

dalam pemilihan dan pembelian produk. 

5) Kelompok pegiat konsumen 

Konsumen memerlukan kelompok yang bisa membantunya ketika 

dirugikan oleh produsen. Untuk melindungi konsumen, pemerintah 

mengakuinya adanya lembaga perlindungan konsumen swadaya 

masyarakat yang diharapkan aktif dalam mewujudkan perlindungan 

konsumen. 

d. Dimensi kelompok acuan 

Kelompok acuan memiliki dimensi sebagai berikut:
25

 

1) Normatif : pengaruh dari kelompok acuan terhadap seseorang melalui 

norma-norma sosial yang harus dipatuhi dan diikuti. Pengaruh normatif 

akan semakin kuat terhadap seseorang untuk mengikuti kelompok acuan 

jika ada tekanan kuat untuk mematuhi norma-norma yang ada, 
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penerimaan sosial sebagai motivasi kuat, dan produk dan jasa yang dibeli 

akan terlihat sebagai simbol dari norma sosial. 

2) Ekspresi nilai: kelompok acuan akan mempengaruhi seseorang melalui 

fungsinya sebagai pembawa ekspresi nilai. 

3) Informasi: kelompok acuan akan mempengaruhi pilihan produk atau 

merek dari seseorang konsumen karena kelompok acuan tersebut sangat 

dipercaya sarannya karena ia memiliki pengetahuan dan informasi yang 

lebih baik. 

 

2. Hubungan Antar Variabel 

a. Hubungan Antara Variabel Religiusitas Dengan Keputusan Pembelian 

Hubungan religiusitas dengan keputusan pembelian sangat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor sebagai indikator pendukung dalam membuat 

keputusan dalam membeli suatu produk agar terciptanya rasa kepuasan 

setelah membeli produk tersebut. Menurut Reham dan Shabir dalam 

penelitian Muslichah “Religiusitas also has an influence in making 

purchasing decisions on new product”
26

. Didalam Islam  memiliki ajaran 

yang mengatur apa yang bisa dan tidak bisa dimakan pengikutnya. Menurut 

Delener dalam penelitian Marso Haslinda “Religion has a big influence on 

value, custom, and attitude of society, futher, it can also influence 
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consumers life style and behavior”.
27

 Setiap muslim  mengambil keperluan  

rohani dan kepentingan nilai agama dalam kehidupan. Ini salah satu cara 

bagaimana untuk meningkatkan keimanan dan mezahirkan ketaatan bersama 

perintah Allah. Faktor keagamaan juga mempengaruhi pembelian dan 

penggunaan produk halal berdasarkan tahap pendidikan agama, tahap 

keimanan, atau kewarakan individu.
28

 

b. Hubungan Antara Variabel Label Halal Dengan Keputusan Pembelian 

Hubungan label halal dengan keputusan pembelian sangat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor sebagai indikator pendukung dalam membuat 

keputusan pembelian. Menurut Borzooei, M., & Asgari, M dalam penelitian 

Nasutian dan Yossie “halal labels have an influence on Muslim consumers 

in making purchasing decisions”.
29

  

Suatu produk yang bersertifikat halal, simbol “halal” sebagai informasi 

bagi konsumen akan selalu diterima oleh konsumen Muslim dalam 

perdagangan internasional. Dengan sertifikat halal ada banyak kesempatan 

memanfaatkan global halal food market, logo halal adalah kesaksian 

berwibawa, mandiri dan dapat diandalkan untuk mendukung klaim makanan 

halal. Perluasan pasar makanan merupakan peluang yang sangat besar bagi 
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perusahaan makanan internasional, tidak hanya dinegara-negara Muslim tapi 

juga di negara barat dengan populasi Muslim yang signifikan meningkat.
30

 

c. Hubungan Antara Variabel Kelompok Acuan Dengan Keputusan Pembelian 

Dalam prespektif pemasaran, kelompok acuan adalah kelompok yang 

berfungsi sebagai referensi bagi seseorang dalam keputusan pembelian dan 

konsumsi. Kelompok acuan digunakan seseorang sebagai dasar untuk 

perbandingan atau sebuah referensi dalam membentuk respon afektif dan 

kognitif dan perilaku dan akan memberikan standar dan nilai yang akan 

mempengaruhi perilaku seseorang.
31

 Menurut William O. Berden dan 

Michael J. Etzel, dalam penelitian Jiaqin Yang “The reference groups refers 

to the groups that influence someone’s purchasing decisions specifically”
32

. 

d. Hubungan Antara Variabel Religiusitas dan Label Halal Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Variabel religiusitas dan label halal dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen hal ini didukung oleh teori yang dikemukakan Kaye 

dan Raghavan dalam penelitian Firgosti et.al “Religiosity level or religiosity 

commitment of an individual also affects the selection of halal product 

impacting on the purchase intention of purchasing a product with halal 
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label, so that it can be said that religiosity and halal labels affect person’s 

purchasing decision.”
33

 

e. Hubungan Antara Variabel Religiusitas dan Kelompok Acuan Terhadap 

Keputusan Pembelian. 

Variabel religiusitas dan kelompok acuan secara simultan dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian hal ini didukung oleh teori yang 

dikemukakan Peter dan Olson  dalam penelitian Nadiastika dkk, “Seseorang 

melakukan keputusan pembelian tidak hanya dipengaruhi religiusitas 

pribadi akan tetapi juga kelompok acuan yang berada dilingkungan 

mereka. Pada dasarnya seseorang memihak untuk bergabung dengan 

sebuah grup referensi untuk tiga alasan; untuk mendapatkan pengetahuan 

yang berharga; untuk mendapatkan penghargaan dan untuk mendapatkan 

makna yang digunakan untuk membangun konsep diri mereka”.
34

 

f. Hubungan Antara Variabel Label Halal dan Kelompok Acuan Terhadap 

Keputusan Pembelian. 

Variabel label halal dan kelompok acuan juga dapat mempengaruhi 

keputusan seseorang untuk membeli suatu produk. seseorang ketika 

melakukan keputusan pembelian akan terpengaruh oleh kelompok acuan 

yang mereka ikuti.  Tinggi rendahnya pengetahuan dan presepsi komunitas 

muslim terhadap keputusan pembelian produk halal dipengaruhi oleh 
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kelompok acuan yang mereka ikuti dan label halal yang tertera pada 

kemasan produk.
35

 

g. Hubungan Antara Variabel Religiusitas, Label Halal dan Kelompok Acuan 

Terhadap Keputusan Pembelian 

Perilaku masyarakat muslim dalam mengkonsumsi produk halal 

sesungguhnya tergantung bagaimana mereka memiliki pengetahuan terkait 

apa itu halal. Perilaku dalam mengkonsumsi produk halal dapat dilihat dari 

seberapa sering mereka mengkonsumsi produk yang telah ada label 

halal.tinggi rendahnya pengetahuan dan presepsi terhadap produk halal tidak 

terlepas dari aktifitas keagamaan yang mereka lakukan. Faktor lingkungan 

seperti keluarga, ceramah agama, ikut berperan dalam menentukan tingkat 

pengetahuan dan presepsi terhadap produk halal.  

Dapat disimpulkan bahwa faktor yang membuat seseorang melakukan 

keputusan pembelian yaitu religiusitas, label halal dan kelompok acuan. 

Pernyataan tersebut didukung oleh teori yang dikemukakan Sangadji dan 

Sopiah dalam penelitian Ahmad et al, ”consumer decision making is a 

problem solving in order to fulfill consumer wants and needs, several factor 

that influence purchasing decisions, namely religiosity, reference groups, 

product quality, promotion dan halal labels listed on product packaging”.
36
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3. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian yang dilakukan penulis sebelumnya yang ada kaitannya 

dengan variabel yang diteliti yaitu: 

Karya Astogini,Wahyudin, dan Wulandari yang berjudul “Aspek 

Religiusitas dalam keputusan pembelian produk halal (Studi tentang labelisasi 

halal pada produk makanan dan minuman kemasan)”. Penelitian ini dilakukan 

pada konsumen di Purwokerto yang  membeli makanan dan minuman berusia 

diatas 15 tahun dan membuat keputusan pembelian berdasarkan keinginannya 

sendiri. Hasil penelitian ini menyimpulkan berdasarkan hasil Uji F dan Uji T 

yang dilakukan dalam penelitian tersebut, diketahui bahwa aspek religiusitas 

tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk halal. Diantara 5 

dimensi religiusitas yang terdiri dari dimensi ritual, dimensi ideologis, dimensi 

intelektual, dimensi pengalaman, dimensi konsekuensi, yang paling 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk halal adalah dimensi 

konsekuensi. Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan keputusan 

pembelian pada variabel dependen dan sama sama menggunakan aspek 

religiusitas pada variabel independen. Perbedaan terletak pada variabel 

independen yaitu tidak menggunakan label halal dan kelompok acuan pada 

penelitian tersebut. 

Karya Sukesti & Budiman yang berjudul “The Influence Halal Label and 

Personal Religiousity on Purchase on Food Products In Indonesia”. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh label halal dan agama pribadi pada 

keputusan pembelian konsumen pada makanan, lokasi penelitian berada di 
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Semarang dengan data yang dikumpulkan melalui kuisioner 135 konsumen 

dengan pengambilan sampel secara acak. Hasil penelitian ini menunjukkan 

label halal dan religiuistas pribadi secara signifikan mempengaruhi keputusan 

pembelian. Faktor agama atau agama yang dianut oleh orang-orang  menjadi 

faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian. Dalam penelitian ini 

sama-sama menggunakan label halal dan religiusitas pada variabel independen 

dan menggunakan keputusan pembelian pada variabel dependen. Perbedaan 

terletak pada variabel dependen yaitu tidak menggunakan kelompok acuan 

sebagai variabel independen. 

Karya Aziz & Chok  yang berjudul “The Role of Halal Awareness, Halal 

Certification, and Marketing Components in Determining Halal Purchase 

Intention Among Non-Muslims in Malaysia: A Structural Equation Modeling 

Approach”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

kesadaran halal. Sertifikasi halal, kualitas makanan, promosi pemasaran dan 

merek dengan  maksud untuk membeli produk halal komunitas non Muslim di 

Malaysia Lokasi penelitian yaitu di Malaysia dengan sampel 226 konsumen 

Non-Muslim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran halal, 

sertifikasi halal, kualitas produk, promosi penjualan dan merek signifikan 

mempengaruhi niat beli konsumen. Dalam penelitian ini sama-sama 

menggunakan label halal sebagai variabel independen. Perbedaan terletak pada 

variabel independen tidak menggunakan ke kesadaran halal, kualitas produk, 

promosi dan merek serta variabel dependen menggunakan niat beli. 
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Karya M. Dharma Tuah Putra Nasution dan Yossie Rossanty yang 

berjudul “Hubungan antara Religiusitas dan Pengambilan Keputusan Membeli 

Panganan Halal dimoderasi oleh Presepsi Konsumen atas risiko”. Penelitian 

ini bertujuan menguji pengaruh religiusitas dalam pengambilan keputusan 

pembelian panganan halal yang dimoderasi presepsi resiko. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa religiusitas mempengaruhi konsumen dalam pengambilan 

keputusan pembelian panganan halal. Presepsi resiko tidak mampu 

memperkuat atau memperlemah hubungan religiusitas dalam pengambilan 

keputusan pembelian. Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan variabel 

independen yaitu religiusitas dan variabel dependen keputusan pembelian. 

Perbedaan terletak pada penelitian ini menggunakan variabel moderator yaitu 

presepsi konsumen. 

Wulan dkk yang berjudul “Pengaruh Label Halal Pada Kemasan 

Terhadap Keputusan Pembelian Produk Es Krim”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh adanya label halal terhadap keputusan pembelian 

produk es krim dengan menggunakan metode angket/kuisioner . sampel yang 

digunakan sebanyak 98 orang responden. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa proses pembuatan tambahan signifikan mempengaruhi keputusan 

pembelian es krim, Bahan utama tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Persamaan dalam penelitian ini pada variabel 

independen yaitu menggunakan label halal, dan variabel dependen yaitu 

keputusan pembelian. Perbedaan terletak pada penelitian ini tidak 

menggunakan religiusitas dan kelompok acuan. 
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Dari hasil beberapa analisis terhadap penelitian terdahulu terdapat 

beberapa persamaan terhadap penelitian yang peneliti lakukan dengan 

penelitian sebelumnya mulai dari kesamaan variabel independen maupun 

dependennya. Dalam penelitian pertama terdapat persamaan yaitu sama-sama 

menggunakan keputusan pembelian pada variabel dependen dan sama sama 

menggunakan aspek religiusitas pada variabel independen. Sementara dalam 

penelitian kedua memiliki persamaan menggunakan label halal dan religiusitas 

pada variabel independen dan menggunakan keputusan pembelian pada 

variabel dependen. Sedangkan dalam penelitian ketiga memiliki persamaan 

sama-sama menggunakan label halal sebagai variabel independen. Dalam 

penelitian keempat memiliki persamaan sama-sama menggunakan variabel 

independen yaitu religiusitas dan variabel dependen keputusan pembelian. 

Sementara dalam penelitian kelima memiliki persamaan pada variabel 

independen yaitu menggunakan label halal, dan variabel dependen yaitu 

keputusan pembelian. 

Selain memiliki persamaan, penelitian ini juga memiliki perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya mulai dari perbedaan yang terdapat pada 

variable independen maupun dependennya serta pemilihan lokasi yang 

dilakukan juga berbeda. Penelitian yang peneliti lakukan di fakultas ekonomi 

dan bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang belum pernah 

dilakukan penelitian sebelumnya tentang pengaruh religiusitas, label halal dan 

kelompok acuan terhadap keputusan pembelian produk makanan impor.  
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4. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 
 

Gambar  2.1, kerangka berfikir penelitian pengaruh religiusitas, label halal dan kelompok 

acuan terhadap keputusan pembelian. 

 

Kerangka pemikiran teoritis penelitian diatas menjelaskan bahwa variabel 

religiusitas(X1), label halal(X2) dan kelompok acuan(X3) mempengaruhi 

keputusan pembelian (Y) secara parsial maupun secara simultan. 

5. Hipotesis 

Hipotesis merupakan kebenaran yang bersifat sementara dan perlu 

dibuktikan dengan penelitian lebih lanjut, maka peneliti mengajukan hipotesis 

alternative (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) sebagai berikut: 

H0 : Tidak terdapat pengaruh antara religiusitas terhadap keputusan pembelian 

produk makanan impor (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo). 

H1 : Terdapat pengaruh antara religiusitas terhadap keputusan pembelian 

produk makanan impor (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo). 

H0 : Tidak terdapat pengaruh antara label halal terhadap keputusan pembelian 

produk makanan impor (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo). 

(X1) Religiusitas 

 
(X2) Label Halal 

 

(X3) Kelompok  Acuan 

 

(Y) Keputusan Pembelian 
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H2 : Terdapat pengaruh antara label halal terhadap keputusan pembelian produk 

makanan impor (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo). 

H0 : Tidak terdapat pengaruh antara kelompok acuan terhadap keputusan 

pembelian produk makanan impor (Studi Pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo) 

H3 : Terdapat pengaruh antara kelompok acuan terhadap keputusan pembelian 

produk makanan impor (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo) 

H0 :Tidak terdapat pengaruh antara religiusitas dan label halal terhadap 

keputusan pembelian produk makanan impor (Studi Pada Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo). 

H4 : Terdapat Pengaruh antara religiusitas dan label halal terhadap keputusan 

pembelian produk makanan impor (Studi Pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo).  

H0 : Tidak terdapat pengaruh antara religiusitas dan kelompok acuan terhadap 

keputusan pembelian produk makanan impor (Studi Pada Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo).  

H5 : Terdapat pengaruh antara religiusitas dan kelompok acuan terhadap 

keputusan pembelian produk makanan impor (Studi Pada Mahasiswa 
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Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo).  

H0 : Tidak terdapat pengaruh antara label halal dan kelompok acuan terhadap 

keputusan pembelian produk makanan impor (Studi Pada Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo).  

H6 :Terdapat pengaruh antara label halal dan kelompok acuan terhadap 

keputusan pembelian produk makanan impor (Studi Pada Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo).  

H0 : Tidak terdapat pengaruh antara religiusitas, label halal dan kelompok 

acuan terhadap keputusan pembelian produk makanan impor (Studi Pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo). 

H7: Terdapat pengaruh antara religiusitas, label halal dan kelompok acuan 

terhadap keputusan pembelian produk makanan impor (Studi Pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan penelitian 

Dilihat dari jenis datanya, penelitian ini menggunakan penelitian 

kuantitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, 

positifistik, digunakan untuk meneliti pada populasi, sampel tertentu, teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan dengan proposional, 

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis sata bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

Dalam rancangan penelitian ini penulis menggunakan variabel. Adapun 

variabel yang pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, maka ditarik kesimpulannya.
1
 Variabel yang digunakan 

adalah variabel variabel bebas (independen) yaitu merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

terikat (dependen), dan variabel terikat (dependen) yaitu variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
2
  

Dalam penelitian ini variabel independennya adalah religiusitas, label halal 

dan kelompok acuan, sementara variabel dependennya adalah keputusan 

pembelian. Rancangan  penelitian yang dibuat penelitian ini adalah untuk  

                                                           
1
 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung: 

Alfabeta, 2008), 14. 
2
 Ibid., 61. 
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mengetahui apakah religiusitas, label halal dan kelompok acuan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk makanan impor (studi pada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo). 

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas 

(Independet Variabel) dan variabel terikat (Dependent Variabel). Variabel 

bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya 

perubahan pada variable lain, sedangkan variable terikat yaitu variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
1
 Penelitian ini 

bertujuan untuk mencari pengaruh antara variabel independen dengan 

dependen, dan pengaruh hasil interaksi antara variabel independen terhadap 

variabel dependen.  

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah penjelasan dari masing-

masing variabel religiusitas, variabel label halal dan variabel kelompok acuan 

yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang 

membentuknya.
2
 Definisi operasional yang diteliti dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

No Variabel Sub Variabel Indikator No.Butir 

1.  Keputusan 

Pembelian (Y) 

Pemilihan 

Produk 

a. Memilih produk yang 

memiliki keunggulan 

b. Memilih produk yang 

memiliki manfaat untuk 

1 

 

 

2 

                                                           
1
 Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian (Yogyakarta:Pustaka 

Pelajar, 2012), 5. 
2
 Ibid., 6. 
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memenuhi kebutuhannya 

Pemilihan 

Merek 

a. Memilih citra merek yang 

sudah melekat pada 

produk 

b. Memilih merek yang 

sudah biasa dibelinya 

c. Mempertimbangkan harga 

yang sesuai dengan 

kualitas dan manfaat 

produk 

3 

 

 

4 

 

5 

Pemilihan 

Pemasok 

a. Memilih tempat 

pendistribusian produk 

yang mudah dijangkau 

dalam waktu singkat. 

b. Memilih tempat yang 

memiliki ketersediaan 

barang memadai pada 

pemasok 

6 

 

 

 

 

7 

Jumlah 

Pembelian 

a. Membeli dengan jumlah 

banyak 

b. Membeli dengan jumlah 

persediaan produk yang 

mungkin dibutuhkan pada 

saat mendatang. 

8 

 

9 

Waktu 

Pembelian 

a. Membeli disaat 

membutuhkan 

b. Membeli pada saat merasa 

diuntungkan dengan 

kebutuhannya melalui 

produk yang dibeli. 

10 

 

11 

Metode 

Pembayaran 

a. Mengetahui metode 

pembayaran untuk produk 

yang akan dibeli  

12 

 

 

 

2 Religiusitas (X1) Keyakinan  a. Yakin terhadap kebenaran 

ajaran agama tentang 

mengkonsumsi makanan 

halal. 

b. Taat dan patuh terhadap 

keyakinan yang dianut 

tentang mengkonsumsi 

makanan halal. 

13 

 

 

 

14 

Praktik Agama a. Melaksanakan kewajiban 

agama secara konsisten. 

b. Menjalankan apa yang 

diperintah dan dilarang 

oleh agama Islam. 

15 

 

 

16 

 

 

 

Pengalaman a. Memperoleh pengalaman 

spiritual selama 

menjalankan ajaran agama 

b. Mengkonsumsi suatu 

produk berdasarkan 

17 

 

 

 

18 
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pengalaman spiritual.  

 

Pengetahuan 

Agama 

a. Mengetahui dan 

memahami ajaran Islam 

b. Mengetahui hukum Islam 

mengenai makanan halal 

dan haram 

19 

 

 

20 

Pengamalan atau 

Konsekuensi 

a. mengetahui konsekuansi-

konsekuensi dari 

komitmen keagamaan 

b. mengetahui konsekuensi 

mengkonsumsi makanan 

haram 

21 

 

 

 

22 

 

 

3. Label Halal (X2) Proses 

Pembuatan 

a. bahan baku dari pemasok 

yang bersertifikat halal 

b. menggunakan bahan 

campuran yang halal. 

23 

 

 

24 

 

Bahan Baku a. proses pembuatan tidak 

tercampur barang haram 

b. air yang digunakan 

merupakan air bersih 

25 

 

 

26 

Bahan Pembantu a. bahan pembantu yang 

digunakan aman untuk 

dikonsumsi. 

b. Bahan pembantu tidak 

menimbulkan efek 

samping 

27 

 

 

28 

Efek a. Menguntungkan 

konsumen dengan 

memberikan perlindungan 

dan kepastian hukum 

b. Menguntungkan produsen 

dengan peningkatan daya 

saing. 

29 

 

 

 

 

30 

4. Kelompok 

Acuan (X3) 

Informasi a. Kelompok persahabatan 

memiliki informasi 

lengkap tentang produk 

b. Kelompok media sosial 

memberikan informasi 

tentang berbagai manfaat 

mengenai konsumsi suatu 

produk 

c. Yang memberikan 

informasi tentang produk 

adalah kelompok 

persahabatan yang bisa 

31 

 

 

 

 

32 
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dipercaya. 

d. Informasi dari teman 

maupun kelompok maya 

tentang suatu produk bisa 

dipercaya. 

 

33 

 

 

 

34 

Ekspresi nilai a. Tertarik membeli produk 

setelah mendengarkan 

informasi serta manfaat 

produk dari teman 

maupun kelompok 

persahabatan 

b. Pengalaman dari teman 

maupun kelompok maya 

mempengaruhi keputusan 

pembelian 

c. Kelompok maya aktif 

dalam memberikan 

informasi terhadap produk 

baru  

d. Kelompok persahabatan 

memberikan usulan 

kepada orang lain untuk 

membeli suatu produk 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

37 

 

 

 

38 

Normatif a. Tertarik untuk mengikuti 

teman maupun kelompok 

media sosial dalam 

mengkonsumsi produk 

b. Teman menyarankan 

produk kepada saya 

mempunyai performance 

yang membuat saya 

tertarik untuk membeli 

produk tersebut. 

39 

 

 

 

 

 

40 

Tabel 3.1 

 

C. Populasi,  Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek/objek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
3
 Populasi 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri 

                                                           
3
 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2018), 130. 
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Ponorogo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. yang memperhatikan label 

halal dalam pembelian produk dan jumlah populasi yang dijadikan objek 

penelitian adalah 1898 mahasiswa. 

2. Sampel 

Dalam penelitian ini survey responden disebarkan kepada 95 orang. 

Jumlah tersebut diambil berdasarkan rumus perhitungan Isaac and Michael 

berikut:
4
 

   
 

    ( ) 
 

Keterangan : 

n  = jumlah sampel yang dicari 

N =  jumlah populasi 

d  =  nilai presisi yang digunakan yaitu 10% 

 

   
    

       (   ) 
 

   
    

     
 

 

n = 94.99 dibulatkan menjadi 95 untuk mempermudah peneliti dalam 

perhitungan 

Jadi sampel yang akan digunakan dalam penilitian ini sebanyak 95 

responden dari jumlah populasi yang ada yaitu 1898 mahasiswa. 

                                                           
4
 Syofian Siregar, Statistika Parametik Untuk Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Bumi Akarsa, 

2017), 61. 
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3. Teknik Sampling 

Dalam penelitian ini adalah metode strata sampel (stratified 

sampling) merupakan teknik pengambilan sampel dengan populasi yang 

memiliki strata atau tingkatan, dan setiap tingkatan memiliki karakteristik 

sendiri. Dalam penelitian ini menggunakan strata sampel proposional 

yaitu jumlah sampel yang diambil dari setiap strata sebanding, sesuai 

dengan proposi ukurannya. 

Strata Anggota Populasi Jumlah Sampel Total 

L P L P 

Semester 2 148 460 7 23 30 

Semester 4 166 382 9 19 28 

Semester 6 111 331 6 16 22 

Semester 8 80 220 4 11 15 

Tabel 3.2 jumlah sampel untuk penelitian di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Sumber informasi dari ibu Aftriana selaku kepala sub bagian  akademik Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam. 

 

D. Jenis dan Sumber data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa 

informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk 

angka.
5
 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer berupa jawaban responden yang diukur dengan menggunakan instrumen 

penelitian (angket) tujuannya adalah untuk mengetahui jawaban responden atas 

pernyataan yang diberikan tentang religiusitas, label halal dan kelompok acuan 

yang akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk makanan impor.  

Data tersebut adalah jawaban dari 95 responden melalui angket yang 

                                                           
5
 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2018), 12. 
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disebarkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. 

 

E. Teknik  Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan angket. Penelitian ini dilakukan dengan survei lapangan dengan 

cara menyebarkan angket kepada 95 responden yang berisi tentang Pengaruh 

Religiusitas, Label Halal dan Kelompok Acuan Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Makanan Impor (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo). Responden juga 

dibimbing dalam pengisian angket tersebut. Hasil angket tersebut akan tertuang 

dalam angka, tabel, analisis statistik dan uraian serta kesimpulan penelitian. 

Adapun pelaksanaanya, angket diberikan kepada mahasiswa fakultas 

ekonomi dan bisnis Islam agar mereka mengisi sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Sedangkan skala yang digunakan adalah skala likert yaitu skala 

yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan presepsi seseorang atau 

sekelompok terhadap fenomena atau gejala sosial yang telah ditetapkan oleh 

peneliti yang kemudian disebut sebagai variabel penelitian. Skala ini terdiri 

atas sejumlah pertanyaan yang semuanya menunjukkan sikap terhadap suatu 

objek tertentu yang akan diukur Skala likert  dapat diukur dengan member skor 

1 sampai dengan 5, adapun skor yang diberikan dari item scale adalah:
6
 

                                                           
6
 Syofian Siregar, Statistika Parametik Untuk Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Bumi Akarsa, 

2017), 64. 
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Jawaban Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tabel 3. 3 

 

F.  Metode Pengolahan dan Analisa Data 

1. Uji Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1) Uji Validitas 

Validitas adalah suatu pengukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan ukuran suatu instrument 

terhadap konsep yang diteliti. Sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Seluruh instrument 

dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang 

diteliti secara tepat.
7
 

Dalam penelitian ini uji validitas  dilakukan  dengan cara 

menyebar angket  kepada 30 orang  responden  terlebih dahulu 

untuk mengetahui kevalidan dari masing-masing pernyataan. 

Angket yang disebar kepada 30 responden ini merupakan bagian 

dari sampel yang digunakan peneliti untuk penelitian. Uji validitas  

dilakukan atas dasar masing-masing item pernyataan dengan 

menggunakan faktor analisis terhadap setiap item pernyataan. Uji 

                                                           
7
 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2018), 129. 
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validitas yang dilakukan bertujuan untuk menguji sejauh mana item  

pernyataan angket  yang valid dan mana yang tidak. Pernyataan 

dinyatakan valid jika corrected item-total correlation > dari r tabel 

> 0,361.
8
 

Untuk mengetahui taraf hubungan atau korelasi antara 

variabel predictor dan variabel kriterium (Y) maka dihitung dengan 

koefisien korelasi (r):
9
 

 

Keterangan : 

r : Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

X : Skor perolehan butir tes tertentu 

Y : Skor total 

N : Jumlah subyek yang diteliti 

2) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas ditentukan atas dasar proporsi varian total yang 

merupakan varian total sebenarnya. Makin besar proporsi tersebut 

berarti makin tinggi reliabilitasnya. Untuk menguji reliabilitas 

instrument yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu rumus 

koefisien Alpha karena skor pada butir-butir instrument merupakan skor 

bertingkat 1 sampai 5. Instrumen yang berbentuk multiple choice 

                                                           
8
Syofian Siregar, Statistika Parametik Untuk Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Bumi 

Akarsa, 2017), 87. 
9
 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2018), 209. 
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(pilihan ganda) maupun skala bertingkat maka reliabilitasnya dihitung 

dengan menggunakan rumus Alpha. Rumus tersebut adalah: 

 

Apabila variabel yang diteliti mempunyai croncbach’s alpha (α) > 

60% (0,60) maka variabel tersebut dikatakan reliable sebaliknya 

croncbach’s alpha (α) < 60% (0,60) maka variabel tersebut dikatakan 

tidak reliable. 

b. Uji Asumsi Klasik 

1) Teknik Normalitas 

Dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas yang 

bertujuan untuk menguji apakah regresi, variabel pengganggu atau 

residual memiliki distribusi normal agar data bisa digunakan dalam 

uji F dan uji t, jika asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi 

tidak valid untuk jumlah sampel kecil, untuk mengiji normalitas, 

dalam penelitian ini penulis menggunakan cara uji statistic 

kolmogroo-Smirnoo (K-S), jika nilai K-S > α = 0,05 berarti data 

terdistribusi dengan normal.
10

 

 

                                                           
10

 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS Edisi Ketujuh, 

(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013),105. 
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2) Uji Non Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedatisitas dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada regresi ketidak samaan varian dari residual 

pengamatan kepengamatan lain artinya ketidak samaan yang 

dimaksud adalah adanya pola yang tidak sama antara satu variance 

residual. Pada penelitian ini menggunakan uji glejser, dimana model 

regresi apabila nilai signifikasi antara variabel independen dengan 

residual lebih dari 0,05. 

3) Uji Non Autokolerasi 

Uji autokrelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier ada korelasi antara residual pada periode t dengan 

residual pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. 

Hipotesis yang digunakan : 

H0 : tidak terdapat korelasi antar residual(tidak terjadi kasus 

autokrelasi) 

H1 : terdapat korelasi antar residual ( terjadi kasus autokorelasi) 

Untuk mendianogsis adanya autokorelasi dalam suatu model 

regresi dilakukan melalui pengujian terhadap uji Durbin Watson (uji 

DW). Dengan ketentuan seperti dibawah ini: 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0<d<dL 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dL≤d≤dU 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4-dL<d<4 

Tidak ada korelasi negatif No decision 4-dU<d<4-dL 

Tidak ada autokorelasi positif atau negatif Terima dU<d<4-dU 

Tabel 3.4  Deteksi adanya autokokorelasi dengan kriteria durbin waston 
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4) Uji Non Multikolineritas 

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas 

(independent), hipotesis yang digunakan : 

H0 : tidak terdapat korelasi antar variabel independen (tidak terjadi kasus 

multikolinieritas) 

H1 : terdapat korelasi antar variabel independen (terjadi kasus 

multikolinieritas) 

Model regresi yang baik seharusnya tidak menjadi korelasi diantara 

variabel independen. Multikolinieritas dapat dilihat dari tolerance dan VIP 

(Variance Inflation Factor). Adanya multikolinieritas ditunjukkan dengan 

nilai tolerance ≥ 0.01 atau ≤ 10. 
11

 

c. Teknik Analisis Korelasi 

Analisis korelasi adalah salah satu analisis yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. 

Pada penelitian ini, korelasi yang digunakan adalah korelasi bivariate untuk 

melihat bagaimana hubungan antara dua variabel yaitu variabel Y dengan 

variabel X. Pada analisis korelasi dapat dilihat apakah suatu hubungan yang 

terjadi adalah negatif, jika tandanya positif maka korelasinya positif. 

Untuk mengetahui apakah hubungan yang terjadi antara dua variabel 

signifikan atau tidak dengan menggunakan Rtabel atau sig. Jika nilai 

|Rhitung|>Rtabel maka hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan dan 
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 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS Edisi Ketujuh, 

(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013),108. 
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sebaliknya jika|Rhitung|<Rtabel maka hubungan antara kedua variabel tersebut 

tidak signifikan (tidak berpengaruh). Penentuan Rtabel dilakukan dengan 

menggunakan Tabel R Product Moment .  

d. Teknik Analisis Regresi Linier Berganda 

Data dalam penelitian ini digunakan mengetahui pengaruh antara 

variabel independen yaitu religiusitas (X1), label halal (X2) dan kelompok 

acuan (X3) serta satu variabel dependen yaitu keputusan pembelian (Y). 

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji data adalah dengan 

menggunakan model analisis regresi ganda. Variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah religiusitas, label halal dan kelompok acuan. Sedangkan 

terikatnya adalah keputusan pembelian. Model regresi berganda ini 

mengasumsikan adanya hubungan satu garis lurus atau linier antara variabel 

dependen dengan masing-masing prediktornya. Model regresi berganda 

dapat dilihat sebagai berikut :
12

  

Y
’
 = a + b1X1 +b2X2 +… + bnxn 

Keterangan : 

Y
’ 
 = nilai pengaruh yang diprediksi 

a  = konstanta  

b  = koefisien regresi 

X = nilai variabel dependen 

  

                                                           
12

 Simamora. Bilson, Analisis Multivariat Pemasaran (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2005) 43. 
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2.  Pengujian Hipotesis 

a) Uji Kesesuaian Model (Uji F) 

Dalam penelitian ini uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah 

semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model memiliki 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujian ini 

juga menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05. 

 

Keterangan: 

F = pendekatan distribusi probabilitas fischer 

R = koefisien korelasi berganda 

K = jumlah variabel bebas 

n = banyak sampel 

Uji ini dilakukan untuk menguji sesuai tidaknya model regresi yang 

dihasilkan guna melihat pengaruh dari X1, X2, dan X3 terhadap Y. 

hipotesis yang digunakan: 

H0 : model regresi yang diperoleh tidak sesuai/tidak signifikan 

H1 : model regresi yang diperoleh sesuai/signifikan 

Jika nilai Fhitung > Ftabel atau sig < α maka tolak H0  sehingga 

model regresi yang diperoleh layak atau signifikan. Pada pengujian 

kesesuaian model (Uji F) diperbolehkan memilih salah satu dari kedua 

kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya 
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b) Parsial (Uji t) 

Dalam penelitian ini uji t dilakukan untuk menguji pengaruh 

variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial 

(individual). Uji inilah yang akan digunakan untuk mengetahui variabel 

bebas yang dominan berpengaruh pada variabel terikat.
13

 Uji ini 

digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen X1, 

X2, dan X3 terhadap Y. Jika nilai |thitung| > ttabel atau sig< α maka tolak 

H0  yang artinya variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap Y.  

c) Koefisien Determinasi(R
2
) 

Setelah dilakukan analisis regresi berganda, maka selanjutnya akan 

dilakukan analisis koefisien determinasi berganda (R
2
) yang dilakukan 

dengan maksud untuk menjelaskan keampuhan model persamaan 

regresi berganda dalam menjelaskan pengaruh perubahan pada variabel 

independen yaitu religiusitasn (X1), label halal (X2)  dan kelompok 

acuan (X3) terhadap variabel dependen yaitu keputusan pembelian (Y).  

Koefisien determinasi (R
2
) menyatakan proporsi keragaman pada 

variabel bergantung yang mampu dijelaskan oleh variabel penduganya. 

Nilai R
2
 berkisar antara 0 sampai 1, nilai R

2
 yang semakin 

mendekati 1 menunjukkan pengaruh variabel penduga terhadap variabel 

bergantung yang semakin kuat. Sebaliknya, semakin mendekati 0 

menunjukkan pengaruh yang semakin lemah. Nilai koefisien 

determinasi dihitung dengan rumus: 
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 Imam. Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (Semarang: 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011),101. 
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R
2
 = 
                      

                    
 

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan kekuatan hubungan 

fungsional antara variabel bergantung dengan variabel penduganya. 

Nilai R berkisar antara -1 sampai 1. Semakin mendekati -1 atau 1 

menunjukkan hubungan fungsional yang semakin lemah.
14
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 Nawari, Analisis Regresi Dengan MS Excel 2007 dan SPSS 17, (Jakarta: PT Elex Media 

Komputido, 2010), 29. 
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BAB IV
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengujian Instrumen  

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor 

atau butir pertanyaan dengan skor kontruk atau variabel. Dalam uji ini, 

setiap item akan diuji korelasinya dengan skor total variabel yang 

dimaksud. Validitas atau kesahihan menunjukkan sejauh mana suatu 

alat ukur mampu mengukur apa yang ingin di ukur (a valid meansure if 

it successfully meansure the phenomenon). Untuk menguji validitas 

instrumen dengan melihat nilai Correlation Coefficients. Untuk sampel 

30 responden dengan alpha (α = 5 % atau 0,05), didapat r tabel 0,361 

(tabel of critical value r the pearson product moment correlation 

coefficiens). 

1) Apabila r hitung > rtabel, maka kuesioner tersebut valid 

2) Apabila r hitung < rtabel , maka dapat dikatakan kuesioner tidak valid 

Berikut ini hasil uji validitas masing-masing pernyataan: 

Variabel Item 

Pernyataan 

R-Tabel R-Hitung Keterangan 

Religiusitas 

(X1) 

R 1 0.361 0.764 Valid 

R 2 0.361 0.837 

R 3 0.361 0.414 

R 4 0.361 0.837 

R 5 0.361 0.764 

R 6 0.361 0.837 
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R 7 0.361 0.402 

R 8 0.361 0.515 

R 9 0.361 0.402 

R 10 0.361 0.515 

Label Halal 

(X2) 

LH 1 0.361 0.963 Valid 

LH 2 0.361 0.476 

LH 3 0.361 0.842 

LH 4 0.361 0.853 

LH 5 0.361 0.963 

LH 6 0.361 0.823 

LH 7 0.361 0.963 

LH 8 0.361 0.853 

Kelompok 

Acuan 

(X3) 

KA 1 0.361 0.914 Valid 

KA 2 0.361 0.937 

KA 3 0.361 0.937 

KA 4 0.361 0.914 

KA 5 0.361 0.937 

KA 6 0.361 0.937 

KA 7 0.361 0.923 

KA 8 0.361 0.914 

KA 9 0.361 0.914 

KA 10 0.361 0.937 

Keputusan 

Pemebelia 

(Y) 

KP 1 0.361 0.738 Valid 

KP 2 0.361 0.522 

KP 3 0.361 0.596 

KP 4 0.361 0.572 

KP 5 0.361 0.738 

KP 6 0.361 0.572 

KP 7 0.361 0.596 

KP 8 0.361 0.522 

KP 9 0.361 0.596 

KP 10 0.361 0.522 

KP 11 0.361 0.596 

KP 12 0.361 0.738 
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Sumber: data diolah peneliti 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat diketahui bahwa hasil dari uji 

validitas pada seluruh item pernyataan  memiliki nilai corrected item-total 

correlation (r-hitung) > r-tabel, sehingga disimpulkan bahwa seluruh item 

pernyataan pada instrument penelitian valid dan dapat digunakan sebagai 
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alat ukur pengaruh religiusitas, label halal dan kelompok acuan terhadap 

keputusan pembelian. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrument 

(indikator) yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel. 

Pengujian relibilitas dilakukan dengan membandingkan nilai  Cronbach’s 

Alpha dengan nilai 0.6. Jika nila Cronch;s Alpha lebih dari 0.6 maka 

variabel yang diteliti reliable. Hasil uji reliabilitas sebagai berikut: 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Cross of 

Value 

Keterangan 

Religiusitas (X1) 0.750 0.6 Reliabel 

Label Halal (X2) 0.757 0.6 Reliabel 

Kelompok Acuan (X3) 0.795 0.6 Reliabel 

Keputusan Pembelian (Y) 0.792 0.6 Reliabel 
Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Sumber: data diolah peneliti 

Berdasarkan hasil dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa besarnya nilai 

Cronbach’s Alpha untuk religiusitas, label halal, kelompok acuan dan 

keputusan pembelian lebih dari 0.6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

seluruh pernyataan dari instrument penelitian dinyatakan reliabel, berarti 

instrumen yang dimiliki dapat digunakan sebagai instrument pengumpulan 

data penelitian. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Teknik Normalitas 

Teknik normalitas bertujuan untuk menguji apakah regresi. Variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal agar data bisa 

digunakan dalam uji F dan uji t, jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik 
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tidak valid untuk jumlah sampel kecil, untuk menguji normalitas, dalam 

penelitian ini penulis menggunakan cara uji statistic non 

parametrickolmogroo-Smirnoo (K-S), jika nilai K-S jauh diatas α = 0.05 

berarti data terdistribusi dengan normal. Berikut hasil dari uji normalitas 

dalam penelitian ini: 

  Unstandardized 

Residual 

N 95 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 16.19901353 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .133 

Positive .097 

Negative -.133 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.295 

Asymp. Sig. (2-tailed) .070 

Tebel 4.3 hasil uji normalitas. Sumber: data diolah peneliti 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai signifikan uji 

Kolmogrov-Smirnov lebih besar dari 0.05 yaitu 0.70 maka dapat 

disimpulkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal. Model 

regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas atau dapat dikatakan 

memiliki distribusi normal. 

b. Uji Non Heteroskedastisitas 

Perhitungan ada tidaknya gejala ini dapat dilakukan dengan cara 

menentukan formulasi regresi linier berganda dengan menggunakan 

keputusan pembelian residual sebagai variabel dependen (variabel terikat). 

Kemudian melakukan regresi linier berganda dengan variabel dependennya 
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adalah keputusan pembelian residual sedangkan variabel independennya 

adalah religiusitas (X1), label halal (X2), dan kelompok acuan (X3). 

Hipotesis yang digunakan : 

H0: Varian residual homogeny (tidak terjadi kasus heteroskedastisitas) 

H1 : Varian residual tidak homogeny (terjadi kasus heteroskedastisitas) 

Jika nilai signifikan (p-value) semua variabel independen > 0.05 maka 

H0 diterima yang artinya varian residual homogeny (tidak terjadi kasus 

heteroskedastisitas). Hasil dari pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat 

sebagai berikut: 

 

 

 

J

n

Dependen varriabel : keputusan pembelian. tabel 4.4 

Tabel 4.4 menunjukkan hasil pengujian heteroskedastitas dengan 

variabel dependen adalah keputusan pembelian. Dari hasil tersebut, dapat 

dibuat keterangan yang ditunjukkan pada tabel tabel 4.5. 

Variabel t Sig Keterangan 

Religiusitas (X1) -2.992 .004 Ada pengaruh 

Label Halal (X2) 1.355 .179 Tidak ada penagaruh 

Kelompok Acuan (X3) -964 .338 Tidak ada pengaruh 

Tabel 4.5 hasil pengujian heteroskedastitas. Sumber: data diolah peneliti. 

Tabel 4.5 menunjukkan hasil pengujian heteroskedastisitas. Dari hasil 

tersebut, diketahui bahwa nilai signifikan variabel X1 kurang dari 0.05 (alpha 

5%), yang berarti ada pengaruh variabel dependen (keputusan pembelian) 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 28.767 3.943  7.295 .000 

x1 -.482 .161 -.453 -2.992 .004 

x2 .190 .141 .208 1.355 .179 

x3 -.080 .083 -.125 -.964 .338 
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maka terima H1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Religiusitas terjadi 

heteroskedastisitas. Sedangkan variabel label halal, dan kelompok acuan 

memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 (alpha 5%), yang berarti tidak 

ada pengaruh variabel dependen (keputusan pembelian) terhadap label halal 

dan kelompok acuan. Karena variabel label halal dan kelompok acuan tidak 

ada pengaruh terhadap keputusan pembelian maka terima H0. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 

c. Uji Non Autokorelasi 

Nilai du dan dl diperoleh dengan melihat tabel durbin waston. Dalam 

penelitian ini, banyak variabel independen yang digunakan adalah 3 dengan 

banyaknya data adalah 95 sehingga k=3 dan n=100. Dengan menggunakan 

tingkat kesalahan α = 0,05 diperoleh nilai du= 1,596. 

Nilai Durbin 

Watson 

Tabel Durbin Watson Keterangan 

dU 4-dU 

1,689 1,596 2,404 Tidak ada autokorelasi 

Tabel 4.6 hasil pengujian autokorelasi, sumber : data diolah peneliti 

Tabel 4.6 menunjukkan nilai durbin-watson yang diperoleh dari hasil 

regresi adalah sebesar 1,689 terletak diantara nilai dU (1,596) dan nilai 4-dU 

(2,404) sehingga H0 diterima. Artinya tidak terdapat autokorelasi pada model 

regresi dan asumsi non autokorelasi telah terpenuhi. 

d. Uji Non Multikolinearitas 

Hasil pengujian multikolinieritas ditunjukkan sebagai berikut: 

Variabel Bebas Tolerance VIP Keterangan 

Religiusitas (X1) 0.402 2.487 Non multikolinieritas 

Label Halal (X2) 0.393 2.546 Non multikolinieritas 

Kelompok Acuan (X3) 0.548 1.826 Non multikolinieritas 

Tabel 4.7 hasil pengujian multikolinieritas. Sumber: data diolah peneliti. 
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Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai tolerance ketiga 

variabel lebih besar dari 0.10 artinya tidak terjadi multikolinieritas antar 

variabel independen dan nilai VIP ketiga variabel kurang dari 10 artinya tidak 

terjadi multikolinieritas antar variabel independen, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tersebut adalah model regresi yang baik 

karena tidak mempunyai korelasi antar variabel bebas. 

3. Teknik Analisis Korelasi 

Untuk mengetahui apakah hubungan yang terjadi antara dua variabel 

signifikan atau tidak dilakukan dengan menggunakan nilai Rtabel atau sig. jika 

nilai |Rhitung|>Rtabel maka hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan. 

Dan sebaliknya |Rhitung|<Rtabel maka hubungan antara kedua variabel tersebut 

tidak signifikan. Pada penelitian ini, banyaknya data penelitian adalah 95 

sehingga Rtabel = R(n,α) = R(100,5%) = 0,199. Hasil pengujian variabel X dan 

variabel Y sebagai berikut: 

No Korelasi Rhitung Rtabel Keterangan 

1 Religiusitasdan Keputusan 

Pembelian 

0,372 0,199 Signifikan 

2 Label Halal dan Keputusan 

Pembelian 

0,220 0,199 Signifikan 

3 Kelompok Acuan dan Keputusan 

Pembelian 

0,198 0,199 Tidak signifikan 

Tabel 4.8. hasil korelasi antara variabel X dan variabel Y. sumber: data diolah peneliti 

Tabel 4.8 menunjukkan hasil pengujian korelasi antara variabel X dan 

variabel Y berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahawa korelasi antara 

religiusitas dan keputusan pembelian signifikan karena nilai Rhitung=0,372 

lebih besar dari 0,199. Korelasi antara label halal dan keputusan pembelian 

signifikan karena nilai Rhitung = 0,220 lebih besar dari 0,199. Dan korelasi 
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antara kelompok acuan dan keputusan pembelian tidak signifikan karena 

Rhitung lebih kecil dari 0,199. 

4. Teknik Analisis Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh religiusitas, label halal dan kelompok acuan terhadap keputusan 

pembelian, serta mengetahui diantara variabel X tersebut yang paling 

dominan mempengaruhi variabel Y. hasil estimasi koefisien model regresi 

linier berganda dapat dilihat sebagai berikut: 

Variabel Independen Koefisien (B) 

(Constant) 12,834 

Religiusitas X1 1,017 

Label halal X2 -,230 

Kelompok acuan X3 -,027 

Tabel 4.9 hasil estimasi koefisien model regresi linier berganda. Sumber: data diolah 

peneliti. 

  

Berdasarkan pada tabel 4.9 dapat dibuat model persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Y = 12,834 + 1,017X1 + (-,230)X2 + (-,027)X3 + error 

a) Konstanta (b0) 

Nilai konstanta (b0) sebesar 12,834 menunjukkan bahwa variabel 

independen X1, X2, dan X3 nol atau tidak ada maka keputusan pembelian 

adalah sebesar 12,834 satuan. 

b) Konstanta (b1) untuk variabel X1 (Religiusitas) 

Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar 1,017. Nilai (b1) yang 

positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel 

religiusitas (X1) dengan keputusan pembelian (Y). jika religiusitas 

seseorang meningkat maka keputusan pembelian menjadi meningkat. Nilai 
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koefisien regresi (b1) sebesar 1,017 artinya jika religiusitas dinaikkan 

sebesar 1 satuan atau dinaikkan satu tingkat, maka keputusan pembelian 

sebesar 1,017 satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap. 

c) Konstanta (b2) untuk variabel X2 (Label Halal) 

Besarnya nilai koefisien regresi (b2) sebesar -,230. Nilai (b2) yang 

negative menunjukkan hubungan yang berkebalikan antara variabel label 

halal (X2) dengan variabel keputusan pembelian (Y). Jika pengetahuan 

tentang label halal secara individu meningkat maka keputusan pembelian 

akan menurun. 

d) Konstanta (b3) untuk variabel X3 (Kelompok Acuan) 

Besarnya nilai koefisien (b3) sebesar -,027. Nilai (b3) yang negative 

menunjukkan hubungan yang berkebalikan antara variabel kelompok 

acuan (X3) dengan variabel keputusan pembelian (Y). Jika seseorang 

memiliki kelompok acuan  semakin banyak maka keputusan pembelian 

akan menurun. 

 

B. Analisis Deskripsi 

a) Data tentang religiusitas 

Data tentang religiusitas diperoleh dengan menggunakan metode 

angket yang disajikan peneliti berupa pernyataan yang dipilih oleh 

responden. Dalam penelitian ini responden adalah mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Hasil 
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tanggapan responden terhadap religiusitas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

Religiusitas SS S N TS STS JUMLAH 

SKOR 

JUMLAH 

FREKUENSI 

1 Dalam membeli 

makanan saya 

memahami ayat Al-

Qur’an yang 

membahas tentang 

perintah 

mengkonsumsi 

makanan halal 

22 65 8 0 0 394 95 

2 Saya selalu taat dan 

patuh terhadap 

keyakinan untuk 

mengkonsumsi dan 

membeli makanan 

halal. 

55 38 2 0 0 433 95 

3 Saya selalu 

menghindari 

membeli makanan 

haram karena hal 

tersebut tidak 

diperbolehkan untuk 

dikonsumsi dalam 

ajaran Islam 

79 16 0 0 0 459 95 

4 Saya selalu 

menjalankan apa 

yang diperintah dan 

dilarang oleh agama 

agar tidak membeli 

dan mengkonsumsi 

makanan haram. 

72 17 6 0 0 446 95 

5 Saya membeli 

makanan yang halal 

berdasarkan 

pengalaman 

beribadah. 

20 47 28 0 0 372 95 

6 Saya semakin 

memahami makanan 

halal setelah 

mendapat 

pengalaman 

beribadah 

30 45 13 4 3 380 95 

7 Saya mengetahui 

anjuran agama Islam 

tentang 

mengkonsumsi 

makanan halal 

83 8 4 0 0 459 95 

8 Saya sudah tahu 

ajaran Islam tentang 

65 19 11 0 0 434 95 
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mengkonsumsi 

makanan halal 

sebelum 

memutuskan untuk 

membeli 

9 Saya tahu dampak 

buruk yang 

ditimbulkan bila 

mengkonsumsi dan 

membeli makanan 

haram 

23 49 12 7 4 351 95 

10 Saya tahu jika saya 

mengkonsumsi dan 

membeli makanan 

haram akan 

mendapat dosa 

86 8 1 0 0 465 95 

Tabel 4.10 Hasil jawaban responden terkait religiusitas 

Pernyataan responden sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.10 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan pernyataan yang 

tinggi terhadap religiusitas. Berdasarkan pernyataan responden menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden sangat setuju untuk memperhatikan 

kereligiusitasan dalam melakukan keputusan pembelian. 

b) Data tentang label halal 

Data tentang label halal diperoleh dengan menggunakan metode angket 

yang disajikan peneliti berupa pernyataan yang dipilih oleh responden. Dalam 

penelitian ini responden adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Hasil tanggapan responden terhadap 

religiusitas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Label Halal SS S N TS STS Jumlah 

skor 

Jumlah 

frekuensi 

1 Saya mengetahui bahan baku 

pembuatan produk yang saya 

beli dari pemasok bersertifikat 

halal sehingga konsumen 

Muslim tidak perlu khawatir 

untuk mengkonsumsi. 

18 45 30 0 0 360 95 

2 Saya mengetahui bahan baku 

pembuatan produk yang saya 

beli terjaga kualitasnya. 

79 10 6 0 0 459 95 
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3 Dalam proses pembuatan produk 

makanan yang saya beli tidak 

tercampur dengan bahan atau 

barang haram. 

58 32 4 1 0 432 95 

4 Saya mengetahuai air yang 

digunakan dalam proses 

pembuatan produk makanan 

adalah air yang bersih, tidak 

berwarna, tidak berbau dan 

mengalir (terjaga kebersihannya) 

67 19 6 0 3 432 95 

5 Saya mengetahui bahan 

pembantu yang digunakan dalam 

proses produksi makanan aman 

untuk dikonsumsi 

25 65 5 0 0 400 95 

6 Bahan yang digunakan dalam 

campuran makanan yang saya 

beli tersebut aman dan tidak 

menimbulkan efek samping yang 

berbahaya 

44 49 0 0 2 418 95 

7 Menurut saya, dengan adanya 

label halal dapat memberikan 

perlindungan dan kepastian 

hukum terhadap konsumen 

sehingga konsumen merasa 

aman ketika membelinya. 

89 5 1 0 0 468 95 

8 Label halal menjadi hal penting 

untuk melakukan pembelian 

produk sehingga memberikan 

keuntungan pada produsen 

dalam meningkatkan daya saing 

dengan produk lainnya. 

79 13 3 0 0 456 95 

Tabel 4.11. hasil jawaban responden terkait label halal 

Pernyataan responden sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.11 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan pernyataan yang 

tinggi terhadap label halal. Berdasarkan pernyataan responden menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden sangat setuju untuk memperhatikan label 

halal yang tertera pada kemasan produk sebelum melakukan keputusan 

pembelian. 

c) Data tentang kelompok acuan 

Data tentang kelompok acuan diperoleh dengan menggunakan metode 

angket yang disajikan peneliti berupa pernyataan yang dipilih oleh responden. 
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Dalam penelitian ini responden adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Hasil tanggapan 

responden terhadap religiusitas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Kelompok Acuan  SS S N TS STS Jumlah 

Skor 

Jumlah 

Frekuensi 

1 Sahabat saya selalu memberikan 

informasi tentang berbagai manfaat 

mengenai produk makanan yang sudah 

dibelinya.  

22 32 25 9 7 338 95 

2 Kelompok media sosial yang 

menyarankan produk makanan terbaru 

kepada saya, memiliki informasi lengkap 

tentang produk tersebut 

7 14 50 22 2 331 95 

3 Kelompok persahabatan yang 

memberikan informasi tentang produk 

makanan  adalah orang yang bisa 

dipercaya 

27 12 45 6 5 335 95 

4 Saya menerima informasi yang dapat 

dipercaya dari kelompok media sosial 

tentang suatu produk makanan yang enak 

untuk dikonsumsi. 

0 0 79 10 6 263 95 

5 Saya tertarik membeli produk makanan 

setelah mendengarkan informasi dan 

manfaat produk dari kelompok 

persahabatan. 

3 0 67 19 6 260 95 

6 Menurut saya, pengalaman dari 

kelompok media sosial mempengaruhi 

keputusan pembelian produk makanan. 

5 0 65 25 0 270 95 

7 Kelompok media sosial sering berbagi 

pengalaman hingga ajakan untuk 

membeli dan mengkonsumsi produk 

makanan. 

2 0 0 44 49 147 95 

8 Kelompok persahabatan begitu sering 

memberikan usulan kepada orang lain 

untuk membeli dan mengkonsumsi 

produk makanan. 

3 6 67 19 0 278 95 

9 Saya tertarik untuk mengikuti atau 

meniru kelompok media sosial dalam 

konsumsi produk makanan. 

0 0 89 5 1 278 95 

10 Teman yang menyarankan membeli 

makanan impor kepada saya mempunyai 

performance yang membuat saya tertarik 

untuk membeli. 

3 13 79 0 0 304 95 

Tabel 4.12 hasil jawaban responden terkait kelompok acuan 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa 

segala yang dilakukan oleh kelompok teman dan kelompok media sosial tidak 
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sepenuhnya harus diikiti. hal ini ditunjukkan berdasarkan jawaban responden yang 

kebanyakan menjawab netral, tidak setuju maupun sangat tidak setuju. 

d) Data tentang keputusan pembelian 

Data tentang keputusan pembelian diperoleh dengan menggunakan metode 

angket yang disajikan peneliti berupa pernyataan yang dipilih oleh responden. 

Dalam penelitian ini responden adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Hasil tanggapan responden 

terhadap religiusitas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Keputusan Pembelian SS S N TS STS Jumlah 

Skor 

Jumlah 

Frekuensi 

1 Dalam mengkonsumsi saya 

memilih produk makanan yang 

memiliki keunggulan. 

89 5 1 0 0 468 95 

2 Saya selalu memilih produk 

makanan yang memiliki manfaat 

untuk memenuhi kebutuhan. 

79 13 3 0 0 456 95 

3 Saya memilih merek produk 

makanan sesuai dengan yang saya 

ketahui 

89 5 1 0 0 468 95 

4 Dalam mengkonsumsi makanan 

saya selalu memilih merek yang 

sudah biasa saya beli. 

67 19 6 0 3 432 95 

5 Saya selalu mempertimbangkan 

harga yang sesuai dengan kualitas  

dan manfaat produk sebelum 

melakukan keputusan pembelian. 

79 10 6 0 0 459 95 

6 Saya suka membeli produk 

makanan di tempat  terdekat 

86 8 1 0 0 465 95 

7 Saya memilih tempat pemasok 

yang memiliki ketersediaan barang 

yang memadai 

23 49 12 7 4 351 95 

8 Saya membeli produk dengan 

jumlah banyak 

30 45 13 4 3 380 95 

9 Saya membeli produk untuk 

persediaan dirumah 

65 19 11 0 0 434 95 

10 Saya membeli produk makanan  

saat merasa lapar 

72 17 6 0 0 446 95 

11 Saya membeli produk saat ada 

diskon 

20 47 28 0 0 372 95 

12 Saya memilih metode pembayaran 

secara tunai dalam keputusan 

pembelian 

55 38 2 0 0 433 95 

Tabel 4.13  hasil jawaban responden terkait keputusan pembelian 
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Pernyataan responden sebagimana tabel 4.13 menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden memberikan pernyataan yang tinggi terhadap 

keputusan pembelian pada produk makanan impor. Berdasarkan pernyataan 

responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden yakin terhadap 

produk makanan impor dan ingin membelinya sebagai kebutuhan. 

C. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Kesesuaian Model (Uji F) 

Berikut ini hasil uji kesesuaian model atau Uji F ditunjukkan pada tabel 

dibawah: 

a) Hasil uji variabel Religiusitas (X1) dan Label Halal (X2) terhadap 

Keputusan Pembelian(Y) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4219.909 2 2109.955 7.867 .001
a
 

Residual 24673.396 92 268.189   

Total 28893.305 94    

Tabel 4.14 hasil uji kesesuaian model atau Uji F variabel religiusitas dan label halal 

terhadap keputusan pembelian. Sumber: data diolah oleh peneliti 

 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.14 dapat 

dijelaskan hasil uji F. Pengujian berpengaruh antara variabel 

religiusitas dan label halal terhadap keputusan pembelian yang 

menghasilkan nilai F sebesar 7,867 lebih besar dari Ftabel (3,095) 

sehingga menolak H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa  religiusitas dan 

label halal terdapat pengaruh terhadap keputusan pembelian secara 

signifikan.  
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b) Hasil uji variabel Religiusitas(X1) dan Kelompok Acuan X3 terhadap 

Keputusan Pembelian(Y) 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4048.043 2 2024.021 7.495 .001
a
 

Residual 24845.262 92 270.057   

Total 28893.305 94    

Tabel 4.15 hasil uji kesesuaian model atau Uji F variabel religiusitas dan kelompok 

acuan terhadap keputusan pembelian. Sumber: data diolah oleh peneliti 

 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.15 dapat 

dijelaskan hasil uji F. Pengujian berpengaruh antara variabel 

religiusitas dan kelompok acuan terhadap keputusan pembelian yang 

menghasilkan nilai F sebesar 7,495 lebih besar dari Ftabel (3,095) 

sehingga menolak H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa  religiusitas dan 

kelompok acuan  berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara 

signifikan.  

c) Hasil uji variabel Label Halal (X2) dan Kelompok Acuan (X3) 

terhadap Keputusan Pembelian(Y) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1561.848 2 780.924 2.629 .078
a
 

Residual 27331.457 92 297.081   

Total 28893.305 94    

Tabel 4.16  hasil uji kesesuaian model atau Uji F variabel label halal dan kelompok 

acuan terhadap keputusan pembelian. Sumber: data diolah oleh peneliti 

 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.16 dapat 

dijelaskan hasil uji F. Pengujian tidak pengaruh antara variabel label 

halal dan kelompok acuan terhadap keputusan pembelian 
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menghasilkan nilai F sebesar 2,629 lebih kecil dari Ftabel (3,095) 

sehingga menerima H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa  label halal dan 

kelompok acuan tidak ada pengaruh terhadap keputusan pembelian 

secara signifikan.  

d) Hasil uji variabel Religiusitas (X1),Label Halal (X2) dan Kelompok 

Acuan (X3) terhadap Keputusan Pembelian (Y). 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4226.950 3 1408.983 5.198 .002
a
 

Residual 24666.356 91 271.059   

Total 28893.305 94    

Tabel 4.17 hasil uji kesesuaian model atau Uji F variabel religiusitas, label halal dan 

kelompok acuan terhadap keputusan pembelian. Sumber: data diolah oleh peneliti 

 

Berdasarkan tabel 4.17 diperoleh nilai Fhitung 5,198 dengan signifikansi 

uji F sebesar 0,002. Nilai Fhitung selanjutnya dibandingkan dengan nilai Ftabel 

= 2,704. Karena nilai Fhitung = 5,198>2,704 maka tolak H0 atau nilai sig= 

0,002<0,05 maka model regresi yang dihasilkan sesuai. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa  Religiusitas, Label Halal dan Kelompok Acuan 

terdapat pengaruh terhadap Keputusan Pembelian secara signifikan. 

2. Uji Parsial (Uji t) Uji t dapat dilihat pada tabel dibawah: 

a) Hasil uji variabel Religiusitas (X1) terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 14.255 7.739  1.842 .069 

X1 .789 .204 .372 3.862 .000 

Tabel 4.18 hasil uji t variabel religiusitas terhadap keputusan pembelian. Sumber: 

data diolah oleh peneliti 
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Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.18 dapat dijelaskan 

hasil uji t. pengujian berpengaruh variabel religiusitas terhadap keputusan 

pembelian menghasilkan nilai thitung sebesar 3.862 lebih besar dari ttabel 

(1.986) atau nilai signifikansi uji t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 

(α=5%) sehingga tolak H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

religiusitas terhadap keputusan pembelian signifikan.  

b) Hasil uji variabel Label Halal(X2) terhadap Keputusan Pembelian(Y) 

 

 

 

t
T

t

T

a

b

Tabel 4.19  hasil uji t  variabel label halal terhadap keputusan pembelian. Sumber: 

data diolah oleh peneliti 

 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.19 dapat dijelaskan 

hasil uji t. Pengujian berpengaruh variabel label halal terhadap keputusan 

pembelian menghasilkan nilai thitung sebesar 2.174 lebih besar dari ttabel 

(1.986) atau nilai signifikansi uji t sebesar 0,032 lebih kecil dari 0,05 

(α=5%) sehingga tolak H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

label halal terhadap keputusan pembelian signifikan.  

c) Hasil uji variabel Kelompok Acuan (X3) terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 35.502 4.443  7.990 .000 

X3 .252 .130 .198 1.946 .055 

Tabel 4.20 hasil uji t variabel kelompok acuan terhadap keputusan pembelian. 

Sumber: data diolah oleh peneliti 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 32.662 5.258  6.212 .000 

X2 
.403 .185 .220 2.174 .032 
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Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.20 dapat dijelaskan 

hasil uji t. Pengujian tidak pengaruh antara variabel kelompok acuan 

terhadap keputusan pembelian menghasilkan nilai thitung sebesar 1.946 lebih 

kecil dari ttabel (1.986) atau nilai signifikansi uji t sebesar 0,055 lebih besar 

dari 0,05 (α=5%) sehingga menerima H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

kelompok acuan tidak berpengaruh terhadap keputusanpembelian secara 

signifikan.   

3. Koefisien Determinasi (R square) 

Untuk mengetahui besar pengaruh dari religiusitas, label halal, dan 

kelompok acuan terhadap Y dapat diketahui dengan menghitung R square 

(koefisien determinasi. Nilai R square hasil pengujian regresi dapat dilihat 

padat tabel dibawah ini: 

R R Square 

0,382
a
 0,146 

Tabel 4.21 nilai R dan R Square. Sumber: data diolah oleh peneliti 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan tabel 4.21 diketahui bahwa nilai R 

yang diperoleh sebesar 0,382 menunjukkan bahwa hubungan religiusitas, label 

halal, dan kelompok acuan terhadap keputusan pembelian. tergolong lemah 

karena nilai R yang dihasilkan mendekati angka 0. Nilai R Square yang 

diperoleh 0,146=14,6% dan sisanya 85,4% dipengaruhi oleh faktor lain selain 

religiusitas, label halal, dan kelompok acuan yang tidak termasuk model. 
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D. Pembahasan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas, label 

halal dan kelompok acuan terhadap keputusan pembelian produk makanan 

impor pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel 

religiusitas, label halal dan kelompok acuan. Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan bahwa variabel religiusitas dan label halal secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk 

makanan impor, sedangkan variabel kelompok acuan secara parsial tidak 

mempengaruhi keputusan pemebian produk makanan impor. Dan pengujian 

yang telah dilakukan diatas maka diperoleh jawaban untuk masing-masing 

rumusan dan dapat diuji hipotesis penelitian yang telah dibuat sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan 

Impor 

Berdasarkan analisis regresi linier berganda dan uji t, diperoleh hasil 

bahwa religiusitas mempengaruhi keputusan pembelian produk makanan 

impor. Pengaruh yang diberikan bersifat positif dan signifikan. Arah 

positif yang diberikan variabel religiusitas dapat dilihat dari persamaan 

regresi sebagai berikut:  

Y = 12,834 + 1,017X1 

Adapun pembahasannya sebagai berikut: 
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Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar 1,017. Nilai (b1) yang 

positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel 

religiusitas (X1) dengan keputusan pembelian (Y). jika religiusitas 

seseorang meningkat maka keputusan pembelian menjadi meningkat. 

Nilai koefisien regresi (b1) sebesar 1,017 artinya jika religiusitas 

dinaikkan sebesar 1 satuan atau dinaikkan satu tingkat, maka keputusan 

pembelian sebesar 1,017 satuan dengan asumsi variabel independen 

yang lain tetap. 

Hasil ini selaras dengan teori Menurut Reham dan Shabir dalam 

penelitian Muslichah “Religiusitas also has an influence in making 

purchasing decisions on new product. Faktor keagamaan juga 

mempengaruhi pembelian dan penggunaan produk halal berdasarkan 

tahap pendidikan agama, tahap keimanan, atau kewarakan individu.
1
 

Agama dan kepercayaan yang dianut oleh seseorang juga 

mempengaruhi pola konsumennya. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

Sukesti & Budiman yang berjudul “The Influence Halal Label and 

Personal Religiousity on Purchase on Food Products In Indonesia”. 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa label halal dan 

religiuistas pribadi secara signifikan mempengaruhi keputusan 

pembelian. Faktor agama atau agama yang dianut oleh orang-orang  

menjadi faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian. 

                                                           
1
 Proceedings ISLAC 2017: The Social Harmony Through Islamic Law (Faculty of 

Islamic Contenporary Studies, UnisZA, 2017), 238. 
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Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang 

maka semakin tinggi tingkat keputusan pembelian. Setiap muslim 

mengambil keperluan  rohani dan kepentingan nilai agama dalam 

kehidupan. Ini salah satu cara bagaimana untuk meningkatkan 

keimanan dan mezahirkan ketaatan bersama perintah Allah. Agama dan 

kepercayaan yang dianut oleh seseorang juga mempengaruhi pola 

konsumennya. Sebagai contoh dalam pembelian makanan, mereka akan 

memilih makanan yang dihalalkan menurut agama atau 

kepercayaannya.
2
 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa “Religiusitas secara 

parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk makanan 

impor dengan nilai thitung = 3.862 >ttabel=1.986 atau nilai signifikansi uji t 

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (α=5%). 

2. Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan 

Impor 

Berdasarkan analisis regresi linier berganda, diperoleh hasil bahwa 

label halal meempengaruhi keputusan pembelian produk makanan 

impor. Pengaruh yang diberikan bersifat negatif dan signifikan. Arah 

negative yang diberikan variabel label halal dapat dilihat dari 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 12,834 -,230X2 

Adapun untuk pembahasannya adalah sebagai berikut: 

                                                           
2
Ateo Adya Barata, Dasar-Dasar Pelayanan Prima (Elex Meida Komputindo, 2003), 

254. 
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Besarnya nilai koefisien regresi (b2) sebesar -,230. Nilai (b2) yang 

negative menunjukkan hubungan yang berkebalikan antara variabel 

label halal (X2) dengan variabel keputusan pembelian (Y). Jika 

pengetahuan tentang label halal secara individu meningkat maka 

keputusan pembelian akan menurun. 

Selain religiusitas, faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian adalah label halal. Hal ini selaras dengan teori yang 

dikemukakan oleh Borzooei, M., & Asgari, M dalam penelitian 

Nasutian dan Yossie “halal labels have an influence on Muslim 

consumers in making purchasing decisions”.
3
 Konsumen Indonesia 

yang sebagian besar beragama Islam membutuhkan makanan dan 

minuman yang halal. Konsumen tidak memiliki kemampuan untuk 

menilai atau mendeteksi apakah suatu produk makanan dan minuman 

yang akan dibelinya adalah halal. Apalagi makanan merupakan barang 

sehari-hari dimana konsumen membutuhkan dan mengkonsumsi secara 

teratur. Makanan dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan sangat 

penting bagi kelangsungan hidup, maka diperlukan makanan yang 

memiliki kandungan yang baik bagi tubuh.
4
 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakuakan  Sari 

dan Sudardjat yang berjudul “Analisis Pengaruh Labelisasi Halal 

Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Dalam 

                                                           
3
 Nasution Yossie, Country Of Orgin As A Moderator Of Halal Label And Purchase 

Behavior, Department Of Management Faculty Of Economics And Business, Vol 12 Issue 2, 

2018, 195. 
4
 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003), 29. 
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Kemasan Pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatera Utara”. 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan label halal berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa “Label halal secara 

parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk makanan 

impor dengan nilai thitung sebesar 2.174 lebih besar dari ttabel (1.986) atau 

nilai signifikansi uji t sebesar 0,032 lebih kecil dari 0,05 (α=5%). 

3. Pengaruh Kelompok Acuan Terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Makanan Impor 

Berdasarkan analisis regresi linier berganda diperoleh hasil bahwa 

kelompok acuan tidak mempengaruhi keputusan pembelian produk 

makanan impor. Pengaruh yang diberikan bersifat negatif. Arah 

negative yang diberikan variabel kelompok acuan dapat dilihat dari 

persamaan regresi sebagai berikut:  

Y = 12,834 -,027X3 

Adapun pembahasannya sebagai berikut: 

Besarnya nilai koefisien (b3) sebesar -,027. Nilai (b3) yang negatif 

menunjukkan hubungan yang berkebalikan antara variabel kelompok 

acuan (X3) dengan variabel keputusan pembelian (Y). Jika seseorang 

memiliki kelompok acuan  semakin banyak maka keputusan pembelian 

akan menurun. 

Kelompok acuan merupakan salah satu faktor yang tidak 

mempengaruhi keputusan pembelian. Hal ini berbanding terbalik 
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dengan teori yang dekemukakan William O. Berden dan Michael J. 

Etzel, dalam penelitian Jiaqin Yang “The reference groups refers to the 

groups that influence someone’s purchasing decisions specifically”
5
. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Zahra 

et all yang berjudul “Pengaruh Kelompok Acuan Terhadap Sikap dan 

niat Pembelian Serta Dampaknya Pada Keputusan Pembelian”. 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan kelompok acuan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan kelompok acuan secara parsial 

tidak mempengaruhi keputusan pembelian produk makanan impor 

dengan nilai thitung sebesar 1.946 lebih kecil dari ttabel (1.986) atau nilai 

signifikansi uji t sebesar 0,055 lebih besar dari 0,05 (α=5%). 

4. Pengaruh Religiusitas dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian 

Produk Makanan Impor 

Berdasarkan analisis regresi linier berganda, diperoleh hasil bahwa 

religiusitas dan label halal mempengaruhi keputusan pembelian produk 

makanan impor. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan 

menghasilkan  nilai thitung sebesar 1.946 lebih kecil dari ttabel (1.986) atau 

nilai signifikansi uji t sebesar 0,055 lebih besar dari 0,05 (α=5%) 

sehingga menerima H0.  

Religiusitas dan label halal merupakan variabel yang berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian dimana masyarakat Indonesia yang 

                                                           
5
 Jiaqin Yang, Social Reference Group Influence On Mobile Phone Purchasing Behaviour 

A Cross-Nation Comparative Study, Vol 5, No 3, 2007, 322. 
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mayoritas muslim akan mengutamakan kereligiusitasannya dalam 

melakukan keputusan pembelian. Mereka menggunakan 

kerelegiusitasan ketika melakukan keputusan pembelian dengan cara 

melihat label halal yang tertera pada produk yang akan dibelinya. 

Karena mereka mengetahui pentingnya label halal pada kemasan 

produk makanan impor untuk menjamin keamanan bahan baku yang 

digunakan pada produk tersebut 

5. Pengaruh Religiusitas dan Kelompok Acuan Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Makanan Impor 

Berdasarkan analisis regresi linier berganda, diperoleh hasil bahwa 

pengujian berpengaruh antara variabel relegiusitas dan kelompok acuan 

terhadap keputusan pembelian yang menghasilkan nilai F sebesar 7,495 

lebih besar dari Ftabel (3,095) sehingga menolak H0. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa  X1 dan X3 berpengaruh terhadap Y secara 

signifikan. 

Religiusitas dan kelompok acuan jika di gabungkan menjadi 

variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian. religiusitas atau 

keagamaan adalah ketaatan seseorang individu terhadap ajaran 

agamanya yang mengandung norma-norma untuk mengatur perilaku 

manusia tersebut dalam hubungan dengan Tuhan, manusia lain, maupun 

lingkungannya. Kelompok acuan (reference group) adalah individu atau 

sekelompok orang yang secara langsung maupun tidak langsung dapat 

memberikan pengaruh terhadap sikap, pendapat, norma dan perilaku 
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seseorang dalam melakukan tindakan, misalnya dalam proses 

pembelian. 

6. Pengaruh Label Halal dan Kelompok Acuan Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Makanan Impor 

Berdasarkan analisis regresi linier berganda, diperoleh hasil 

bahwa pengujian antara variabel label halal dan kelompok acuan tidak 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian yang menghasilkan nilai F 

sebesar 2,629 lebih kecil dari Ftabel (3,095) sehingga menerima H0. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa  label halal dan kelompok acuan tidak ada 

pengaruh terhadap keputusan pembelian secara signifikan. 

Label halal dan kelompok acuan jika digabungkan menjadi 

variabel yang tidak mempengaruhi keputusan pembelian. Hal ini berarti 

menunjukkan bahwa semakin banyak seseorang memiliki kelompok 

acuan maka akan semakin meningkat pula pengetahuan tentang label 

halal sehingga mereka akan lebih selektif dalam melakukan keputusan 

pembelian. 

7. Pengaruh Religiusitas, Label Halal dan Kelompok Acuan Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor 

Berdasarkan analisis regresi linier berganda, diperoleh hasil bahwa 

pengujian antara variabel religiusitas, label halal dan kelompok acuan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil pengujian nilai Fhitung = 5,198>2,704 maka tolak H0 atau nilai sig= 

0,002<0,05 maka model regresi yang dihasilkan sesuai. Jadi dapat 
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disimpulkan bahwa  X1, X2 dan X3 terdapat pengaruh terhadap Y 

secara signifikan. 

Religiusitas, label halal dan kelompok acuan jika digabungkan 

secara bersamaan menjadi variabel yang mempengaruhi keputusan 

pembelian. Konsumen Indonesia yang sebagian besar beragama Islam 

membutuhkan makanan dan minuman yang halal. Konsumen tidak 

memiliki kemampuan untuk menilai atau mendeteksi apakah suatu 

produk makanan dan minuman yang akan dibelinya adalah halal. 

Apalagi makanan merupakan barang sehari-hari dimana konsumen 

membutuhkan dan mengkonsumsi secara teratur. Makanan dapat 

mempengaruhi kesehatan manusia dan sangat penting bagi 

kelangsungan hidup, maka diperlukan makanan yang memiliki 

kandungan yang baik bagi tubuh.
6
 

Kelompok acuan (reference group) adalah individu atau 

sekelompok orang yang secara langsung maupun tidak langsung dapat 

memberikan pengaruh terhadap sikap, pendapat, norma dan perilaku 

seseorang dalam melakukan tindakan, misalnya dalam proses 

pembelian. Faktor keagamaan juga mempengaruhi pembelian dan 

penggunaan produk halal berdasarkan tahap pendidikan agama, tahap 

keimanan, atau kewarakan individu.
7
 Agama dan kepercayaan yang 

dianut oleh seseorang juga mempengaruhi pola konsumennya. 

                                                           
6
 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003), 29. 

7
 Proceedings ISLAC 2017: The Social Harmony Through Islamic Law (Faculty of 

Islamic Contenporary Studies, UnisZA, 2017), 238. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data da pembahasan mengenai variabel 

religiusitas, label halal dan kelompok acuan terhadap keputusan pembelian 

produk makanan impor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis regresi linier berganda dan uji t memberikan 

hasil bahwa religiusitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk makanan impor. Hal ini dibuktikan 

berdasarkan pengujian dengan nilai thitung sebesar 3.862 lebih besar 

dari ttabel (1.986) atau nilai sig  0,000 lebih kecil dari 0,05 (α=5%). 

2. Berdasarkan analisis regresi linier berganda dan uji t memberikan 

hasil bahwa label halal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk makanan impor. Hal ini dibuktikan 

berdasarkan pengujian dengan nilai thitung sebesar 2.174 lebih besar 

dari ttabel (1.986) atau nilai signifikansi uji t sebesar 0,032 lebih kecil 

dari 0,05 (α=5%). 

3. Berdasarkan analisis regresi linier berganda dan uji t memberikan 

hasil bahwa kelompok acuan secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian produk makanan impor. Hal 

ini dibuktikan berdasarkan nilai thitung sebesar 1.946 lebih kecil dari 
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ttabel (1.986) atau nilai signifikansi uji t sebesar 0,055 lebih besar dari 

0,05 (α=5%). 

4. Berdasarkan analisis regresi linier berganda dan uji F memberikan 

hasil bahwa religiusitas dan label halal secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian produk makanan impor . Hal 

ini dibuktikan nilai F sebesar 7,867 lebih besar dari Ftabel (3,095).  

5. Berdasarkan analisis regresi linier berganda dan uji F memberikan 

hasil bahwa religiusitas dan kelompok acuan secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk 

makanan impor. Hal ini dibuktikan nilai F sebesar 7,495 lebih besar 

dari Ftabel (3,095). 

6. Berdasarkan analisis regresi linier berganda dan uji F memberikan 

hasil bahwa label halal dan kelompok acuan secara simultan tidak ada 

pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk makanan 

impor. Hal ini dibuktikan nilai F sebesar 2,629 lebih kecil dari Ftabel 

(3,095). 

7. Berdasarkan analisis regresi linier berganda dan uji F memberikan 

hasil bahwa religiusitas, label halal dan kelompok acuan secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

produk makanan impor. Hal ini dibuktikan nilai F sebesar 5,198 lebih 

besar dari Ftabel (3,095). 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka 

saran yang dapat direkomendasikan untuk menjaga pertimbangan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, mengingat semakin banyak konsumen muslim yang 

selektif dalam memilih makanan kemasan terutama pencantuman label 

halal. Diharapkan bagi perusahaan untuk mencantumkan label halal pada 

kemasan produk makanan. Pemberian label halal merupakan bagian dari 

strategi bauran pemasaran, khususnya strategi produk. Pemberian label 

halal pada consumer goods sebagai bagian dari strategi produk dapat 

meningkatkan peluang bagi produsen untuk mendapatkan market share 

yang lebih menjanjikan. 

2. Bagi konsumen, untuk lebih selektif dalam memilih produk kemasan 

makanan impor, dan konsumen diharapkan tidak hanya mengikuti tren 

food sebagai penunjang performance. Sehingga dalam melakukan 

keputusan pembelian tetap memperhatikan kerelegiusitasan dan label 

halal pada kemasan produk makanan impor tersebut. Bagi kelompok 

acuan yaitu kelompok teman dan media sosial diharapkan memberikan 

contoh yang positif bagi orang lain. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian diluar 

variabel bebas (religiusitas, label halal, dan kelomok acuan) yang 

digunakan dalam penelitian ini, hal ini dikarenakan hasil konstribusi 

variabel bebas terhadap keputusan pembelian yang dilakukan peneliti 
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memiliki korelasi yang lemah yaitu hanya 14,6%, sedangkan terdapat 

variabel lain yang mempengaruhi keputusan pembelian produk makanan 

impor seperti kualitas produk, harga, iklan, merek dan kemasan. 
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