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ABSTRAK 

Nur, Fitri Mardiyanti. 2019. Pengaruh Kesadaran Halal 

Dan Gaya hidup Tehadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Sate Ayam Bapak Hari Ponorogo. Skripsi. 

Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing, Dr. Anton Sudrajat, M.A. 

Kata Kunci : Kesadaran Halal, Gaya Hidup, 

Keputusan Pembelian 

 Keputusan pembelian ialah suatu tindakan atau 

perilaku konsumen jadi atau tidaknya melakukan suatu 

pembelian atau transaksi, banyak tidaknya jumlah 

konsumen dalam mengambil keputusan menjadi salah satu 

penentu tercapai atau tidaknya tujuan perusahaan. 

Berdasarakan penelitian di sate ayam Bapak Hari Ponorogo 

ada konsumen yang tidak memperhatikan apakah produk 

tersebut halal atau tidak. Konsumen dari sate ayam Bapak 

Hari Ponorogo juga lebih suka mengkonsumsi makanan 

yang belum diketahui oleh banyak orang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Apakah 

kesadaran Halal Konsumen Sate Ayam Bapak Hari 

Ponorogo, (2) Apakah gaya Hidup Konsumen Sate Ayam 

Bapak Hari Ponorogo, (3) Apakah pengaruh Signifikan 

Kesadaran Halal Dan Gaya Hidup Konsumen Sate Ayam 

Bapak Hari Ponorogo. 

Penelitian ini dirancang menggunakan metode 

kuantitatif dengan jumlah sampel 35 responden dengan 

menggunakan Incidental Sampling. Instrumen pengumpulan 

data yang digunakan adalah angket dan dokumentasi. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : uji 
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validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi 

berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Terdapat 

pengaruh kesadaran halal terhadap keputusan pembelian 

konsumen sate ayam Bapak Hari Ponorogo, dibuktikan 

dengan nilai thitung> ttabel  atau 2,333 > 2,036 dan nilai 

signifikan 0,026< 0,05. (2) Terdapat pengaruh gaya hidup 

terhadap keputusan pembelian konsumen sate ayam Bapak 

Hari Ponorogo, dibuktikan dengan nilai thitung> ttabel  atau 

4,629 > 2,036 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. (3) Terdapat 

pengaruh kesadaran halal dan gaya hidup terhadap 

keputusan pembelian konsumen sate ayam Bapak Hari 

Ponorogo. Dengan nilai Fhitung> Ftabel atau 68,710 > 3,29 dan 

nilai signifikansi 0,000 < 0,05. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang Masalah 

Salah satu kunci berhasilnya suatu bisnis 

adalah pemasaran. Pemasaran adalah salah satu dari 

kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh para 

pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya, untuk berkembang, dan 

mendapatkan laba.
1
 Berhasil tidaknya dalam pencapaian 

tujuan bisnis tergantung pada keahlian mereka di 

bidang pemasaran, produksi, keuangan, maupun bidang 

lain. Selain itu juga tergantung pada kemampuan 

mereka untuk mengkombinasikan fungsi-fungsi tersebut 

agar organisasi dapat berjalan lancar.  

Manusia memiliki banyak sekali kebutuhan. 

Kebutuhan adalah suatu keadaan perasaan kekurangan 

                                                           
1
 Basu Swasta, Manajemen Pemasaran Modern (Yogyakarta: 

Liberty Offset, 2008), 5  

1 



2 

 

 

akan kepuasan dasar tertentu. Manusia membutuhkan 

beberapa hal untuk bertahan hidup. Kebutuhan-

kebutuhan tersebut adalah pangan, sandang, rumah, rasa 

aman, rasa memiliki dan harga diri.
2
  Dalam upaya 

pemenuhan kebutuhannya, seseorang akan memilih 

produk yang dapat memberikan kepuasan tertinggi. 

Secara khusus, faktor-faktor yang menciptakan 

kepuasan tertinggi bagi setiap orang akan berbeda. 

Tetapi secara umum, faktor seperti produk itu sendiri, 

harga dari produk dan cara untuk mendapatkan produk 

seringkali menjadi pertimbangan. 

Keputusan pembelian ialah suatu tindakan 

atau perilaku konsumen jadi atau tidaknya melakukan 

suatu pembelian atau transaksi, banyak tidaknya jumlah 

konsumen dalam mengambil keputusan menjadi salah 

satu penentu tercapai atau tidaknya tujuan perusahaan. 

                                                           
2
 Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran Jilid I Edisi 13 

(Jakarta: Erlangga, 2009), 5  
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Konsumen sering dihadapkan dengan beberapa pilihan 

dalam menggunakan suatu produk. Hal tersebut 

menyebabkan konsumen harus mempertimbangkan 

baik-baik sebelum mengambil keputusan untuk 

membeli.
3
 

Keputusan pembelian dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya kesadaran halal
4
 dan gaya 

hidup.
5
 Seorang konsumen yang rasional akan memilih 

produk dengan mutu baik, harga terjangkau atau lebih 

murah dan produk yang mudah didapat. Mutu produk 

yang diinginkan oleh konsumen menyangkut 

manfaatnya bagi pemenuhan kebutuhan dan 

keamanannya bagi diri konsumen, sehingga konsumen 

merasa tenang lahir batin dalam menggunakan produk 

                                                           
3
Kotler dan keller, Manajemen Pemasaran Edisi 12 (Jakarta: 

PT Indeks, 2007), 18 
4
 Yunus, “Perilaku Konsumen Muslim Membeli Makanan 

Olahan”Procedia, 130 (2014), 145-154 
5
Harman Malau, Manajemen Pemasaran Teori dan Aplikasi 

Pemasaran era Tradisional (Bandung: Alfabeta, 2017), 217 
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tersebut. Untuk memenuhi keinginan konsumen 

tersebut, seharusnya perusahaan melakukan sertifikasi 

halal untuk menjaga kepercayaan yang dimilik 

konsumen. Selain hal tersebut, khusus untuk produk 

makanan, perusahaan harus mencantumkan keterangan-

keterangan yang berhubungan dengan produk. 

Keterangan-keterangan tersebut dapat berupa komposisi 

bahan campuran produk. Masa berlaku produk, cara 

penggunaan produk dan keterangan-keterangan lain 

yang sekiranya dibutuhkan konsumen. 

Tetapi di balik itu, persoalan yang cukup 

mendesak yang dihadapi umat Islam adalah banyaknya 

macam produk makanan dan minuman olahan, obat-

obatan, serta kosmetik. Sejalan dengan ajaran Islam, 

umat Islam menghendaki agar produk-produk yang 

akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan 
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kesuciannya.
6
 Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-

Baqarah ayat 168 yang berbunyi: 

َِٰت  ۡرِض َحَلَٰٗلا َطي ِباا َوََل تَتَّبُِعواْ ُخُطَو
َ ا ِِف ٱۡلأ َها ٱنلَّاُس ُُكُواْ ِممَّ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

بنٌِي   ّٞ مُّ يأَطَِٰنِۚ إِنَُّهۥ لَُكمأ َعُدو    ١٦٨ٱلشَّ
 

Artinya:“Hai manusia! Makanlah yang halal lagi baik 

dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu 

mengikuti langkah-langkah syaitan, karena 

sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 

bagimu”. 

 

Halal dalam bahasa Arab dari kata halla, 

yahillu, hilla, yang berarti membebaskan, melepaskan, 

memecahkan, membubarkan dan membolehkan. 

Sedangkan secara etimologi halal berarti hal-hal yang 

boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak 

terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.
7
 

                                                           
6
 Nurul Khomariyah, “Pengaruh Kesadaran Halal, Islamic 

Branding dan Product Ingredients Terhadap Minat Beli Produk Luwak 

White Koffie”, Skripsi (IAIN Sirakarta, 2017), 22  
7
Achmad Maulana, Kamus ilmiah Populer: Lengkap dengan 

EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia 

(Yogyakarta: Absolut, 2008), 187 



6 

 

 

Kesadaran halal merupakan sesuatu yang 

diketahui berdasarkan mengerti tidaknya seorang 

muslim tentang apa itu halal, mengetahui proses 

penyembelihan yang benar, dan memprioritaskan 

makanan halal untuk mereka konsumsi.
8
Kriteria halal 

pada makanan yang ditetapkan oleh para ahli LP POM-

MUI bersifat umum dan sangat berkaitan dengan 

persoalan teknis pemeriksaan. Memeriksa suatu 

makanan, senantiasa berdasar pada standar, mulai dari 

bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan 

penolong, proses produksi, dan jenis kemasannya. 

Penelusuran bahan-bahan tersebut tidak sekedar berasal 

dari babi atau bukan, tetapi juga meliputi cara 

                                                           
8
Bonus Giwang Pambudi, “Pengaruh Kesadaran Halal dan 

Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Produk Mie Instan,” Skripsi 

(Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018), 13 
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penyembelihan, cara penyimpanan dan metode 

produksi.
9
 

Di Ponorogo terdapat banyak penjual makan, 

salah satunya penjual makanan khas Ponorogo, yaitu 

sate ayam milik bapak Hari. Sate ayam bapak Hari 

beralamatkan di desa Cokromenggalan Ponorogo. 

Namun dalam berjualan beliau menetap di Jalan 

Semeru Durisawo Ponorogo. Bapak Hari mulai 

mendirikan usahanya sekitar tahun 2006. Dan saat ini 

usaha sate ayam beliau dibantu oleh lima karyawannya. 

Bapak Hari tidak hanya menjual sate ayam saja, tetapi 

ada sate tahu dan sate tangkar dengan patokan harga 

yang cukup terjangkau, sehingga diminati oleh banyak 

pelanggan.
10

 

Sertifikasi halal memang memberikan 

manfaat dalam perlindungan konsumen, yaitu untuk 
                                                           

9
Mashudi, Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap 

Sertifikasi Produk Halal (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 94 
10

 Hari, Wawancara, 19 April 2019 
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memastikan kehalalan dari sutu produk 

tersebut.
11

Dalam hal ini, sertifikasi halal sangat 

diperlukan, sebab untuk menjamin produk yang 

dihasilkan benar-benar produk yang halal untuk 

dikonsumsi. Selain itu, juga menjadi kekuatan untuk 

mendapatkan atau mempertahakan konsumen. Pada 

kenyataannya sate ayam Bapak Hari belum melakukan 

sertifikasi halal, sehingga konsumen belum memiliki 

jaminan keamanan atas produk yang dikonsumsi. 

Dalam ajaran Islam sebagai konsumen yang baik, 

sebaiknya memperhatikan akan adanya jaminan halal 

yang sudah bersertifikasi halal dari MUI yang 

menyatakan bahwa produk tersebut aman dari bahan-

bahan berbahaya.
12

 

Pada umumnya, konsumen dalam membeli 

suatu produk kebanyakan tidak terlalu memperhatikan 
                                                           

11
Mashudi, Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat 

Terhadap Sertifikasi Produk Halal, 266 
12

 Hari, Wawancara, 19 April 2019 
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akan adanya sertifikasi halal yang tertera di kemasan 

produk tersebut. Hal tersebut biasanya dikarenakan 

kurangnya pemahaman konsumen tentang sertifikasi 

halal. Selama barang tersebut menarik dan harganya 

terjangkau menurut konsumen, maka konsumen akan 

membelinya tanpa memperhatikan apakah produk 

tersebut aman atau halal untuk dikomsumsi.
13

 

Gaya hidup adalah pola hidup yang 

menggambarkan kegiatan, selera dan opini dari individu 

yang berhubungan dengan lingkungan di sekitarnya.
14

 

Gaya hidup adalah cara hidup yang diartikan bagaimana 

orang akan menghabiskan waktu mereka, apa yang 

mereka pikirkan tentang diri mereka sendiridan juga 

tentang dunia sekitarnya.
15

 Gaya hidup adalah cara 

hidup konsumen yang terlibat melalui aktivitas sehari-

                                                           
13

 Agung, Wawancara, 10 Maret 2019 
14

 Kotler,Manajemen Pemasaran Jilid I (Jakarta: Erlangga, 

2009), 168-169 
15

 Setiadi, Perilaku Konsumen (Jakarta: Kencana, 2010), 148 
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hari baik melalui minat maupun pendapat 

konsumen.
16

Dari beberapa pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa gaya hidup adalah pola hidup yang 

menggambarkan cara hidup konsumen tentang 

bagaimana menghabiskan waktu mereka, selera dan 

opini mereka yang berhubungan dengan individu dan 

lingkungan disekitarnya. 

Beragam gaya hidup yang ada dalam 

masyarakat, membuat banyak pihak memanfaatkan 

situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Salah 

satunya dengan menjual ragam kebutuhan primer 

seperti makanan. Persaingan yang sangat ketat, 

mengharuskan produsen lebih inovatif dalam menarik 

minat konsumen. Agar berhasil menghadapi persaingan 

tersebut, maka konsep pemasaran yang berorientasi 

pada konsumen menjadi penting dan pemilik usaha 

                                                           
16

 Kotler, Manajemen Pemasaran Jilid I, 166 
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harus memperhatikan serta memahami perilaku 

konsumen dalam memutuskan pembelian produk. 

Membangan sebuah persepsi kualitas merupakan hal 

yang penting bagi produsen dalam memanipulasi 

perilaku konsumen.
17

 

Salah satu faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumen dalam melakukan pembelian saat ini 

adalah gaya hidup. Konsumen biasanya lebih suka 

mengkonsumi makanan yang sudah terkenal dan 

berkualitas untuk menunjukkan gaya hidupnya. Tetapi 

dalam hal ini banyak konsumen yang lebih memilih 

mengkonsumsi makanan yang belum diketahui oleh 

banyak orang. Kebanyakan dari kosumen sate ayam 

bapak Hari memilih mengkonsumsi sate ayam ini 

dikarenakan adanya inovasi produk selain sate ayam 

                                                           
17

 Agasta Eka Saputri, “Analisis Pengaruh Gaya Hidup dan 

Persepsi Kualitas Terhadap Keputusan pembelian pada Butik mayang 

Collection Pusat di Kota Malang,” Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 2018), 3. 



12 

 

 

dengan harga yang cukup terjangkau.
18

 Gaya hidup 

apabila digunakan oleh pemasar secara cermat, dapat 

membantu untuk memahami nilai-nilai konsumen yang 

terus berubah dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat 

mempengaruhi perilaku konsumen. Berkaitan dengan 

teori gaya hidup yang didefinisikan secara luas sebagai 

cara hidup bagaimana orang menghabiskan waktu 

mereka, apa yang mereka anggap penting dalam 

lingkungannya, dan apa yang mereka pikirkan tentang 

diri mereka sendiri dan juga dunia di sekitarnya.
19

 Gaya 

hidup juga memcerminkan sesuatu di balik kelas sosial 

seseorang dan menggambarkan bagaimana mereka 

menghabiskan waktu dan uangnya.  

Berdasarkan latar belakang yang 

diungkapkan di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan bentuk 

                                                           
18

 Anisa, Wawancara, 18 Juni 2019  
19

Setiadi, Perilaku Konsumen (Jakarta: Kencana, 2010), 148 
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Skripsi dengan judul “Pengaruh Kesadaran Halal 

Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Pada Sate Ayam Bapak Hari Ponorogo”. 

B. Rumusan Masalah 

Untuk memudahkan agar lebih terarah, maka 

penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kesadaran halal berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen pada sate ayam 

Bapak Hari Ponorogo ? 

2. Apakah gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada sate ayam Bapak Hari 

Ponorogo ? 

3. Apakah kesadaran halal dan gaya hidup 

berpengaruh keputusan pembelian konsumen pada 

sate ayam Bapak Hari Ponorogo ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran halal 

terhadap keputusan pembelian konsumen pada sate 

ayam Bapak Hari Ponorogo. 

2. Untuk menganalisis pengaruh gaya hidup  terhadap 

keputusan pembelian konsumen pada sate ayam 

Bapak Hari Ponorogo. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran halal dan 

gaya hidup terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada sate ayam Bapak Hari Ponorogo. 

 

D. Maanfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat baik secara teoritis maupun 

praktis. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  
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1. Manfaat Teoritis: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan dalam pengembangan 

usaha untuk kedepannya mengenai Kesadaran 

Halal dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen pada Sate Ayam Bapak 

Hari Ponorogo 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya agar 

lebih baik. 

2. Manfaat Praktis: 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi 

peneliti untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan serta sebagai latihan dalam 

menerapkan ilmu yang telah didapatkan sewaktu 

perkuliahan sehingga dapat dijadikan bekal dan 



16 

 

 

masukan dalam mengembangkan potensi diri 

untuk menjadi seorang wirausaha. 

b. Bagi konsumen 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi 

masukan bagi konsumen untuk meningkatkan 

kesadaran dalam memilih produk yang akan 

dibeli dengan memperhatikan adanya label halal 

yang sudah bersertifikasi yang tertera di 

kemasan. 

c. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

akademisi yaitu sebagai referensi dan tambahan 

literatur kepustakaan, khususnya untuk jenis 

penelitian yang membahas mengenai kesadaran 

halal dan inovasi produk. 
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d. Bagi Pimpinan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

masukan pimpinan perusahaan untuk 

mengetahui faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi konsumen dalam memilih dan 

membeli suatu produk.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen adalah studi tentang 

bagaimana individu, kelompok, dan organisasi 

memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana 

barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka.
20

 

Perilaku konsumen adalah interaksi dinamis antara 

afeksi dan kognisi dan lingkungannya dimana 

manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam 

hidup mereka.
21

 Perilaku kosumen adalah studi 

mengenai bagaimana seseorang, sekelompok, dan 

sebuah organisasi memilih, membeli, dan 

                                                           
20

 Kotler & Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran (Jakarta: 

Erlangga, 2008), 156 
21

Setiadi, Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk 

Strategi dan Penelitian Pemasaran (Jakarta: Kencana, 2003), 3 

18 
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menggunakan barang, jasa, ide, atau pengalaman 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan.
22

 

Dari beberapa definisi di atas dapat 

disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, 

kelompok, atau organisasi yang berhubungan 

dengan proses pengambilan keputusan dalam 

mendapatkan atau menggunakan barang atau jasa 

ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan.  

Karakteristik yang mempengaruhi perilaku 

konsumen diantaranya:
23

 

a. Faktor Budaya 

Budaya adalah penyebab yang paling 

dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. 

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh lingkungan 

dimana konsumen tersebut bertempat tinggal.  

                                                           
22

 Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran Jilid I, 190 
23

Harman Malau, Manajemen Pemasaran Teori dan Aplikasi 

Pemasaran era Tradisional (Bandung: Alfabeta, 2017), 217 
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b. Faktor Sosial 

Hampir setiap masyarakat memiliki 

beberapa bentuk struktur kelas sosial. Kelas 

sosial merupakan perpecahan yang relatif 

permanen dan memerintahkan masyarakat yang 

anggotanya berbagi nilai yang sama, 

kepentingan, dan perilaku. Pada kelas sosial 

dipengaruhi oleh pendapatan dari pekerjaan 

mereka dan kemudian untuk memenuhi 

kebutuhan mereka. 

c. Faktor Personal 

Dalam faktor ini dipengaruhi oleh 

pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, 

kepribadian dan konsep diri. Sebaiknya perilaku 

konsumen melakukan keputusan pembelian 

dilihat dari itu semua. 
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d. Faktor Kelompok  

Kelompok merupakan suatu kelompok 

orang yang mempengaruhi sikap, pendapatan,  

norma,  dan  perilaku  konsumen.  Kelompok  

ini  merupakan kumpulan keluarga, kelompok, 

atau organisasi tertentu. 

2. Keputusan Pembelian 

Hampir semua penulis mendefinisikan 

keputusan sebagai suatu pemilihan tindakan dari 

dua atau lebih pilihan alternatif. Dengan kata lain, 

orang yang mengambil keputusan harus 

mempunyai satu pilihan dari beberapa alternatif 

yang tersedia. Bila seseorang dihadapkan pada 

dua pilihan, maka dia ada dalam posisi membuat 

suatu keputusan.
24

 Keputusan adalah hasil dari 

pemecahan masalah yang dihadapinya dengan 

                                                           
24

 Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi 

(Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 99  



22 

 

 

tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban yang 

pasti terhadap suatu pertanyaan. Keputusan harus 

mampu memberikan jawaban pertanyaan tentang 

apa yang dibicarakan dalam hubungannya dengan 

perencanaan.
25

 

Pengambilan keputusan adalah pemilihan 

alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih 

alternatif yang ada. Pengambilan keputusan 

terjadi saat seseorang dihadapkan beberapa 

pilihan dan dia harus memilih salah satu yang 

paling tepat untuk memenuhi keinginan dan 

kebutuhannya. Secara sederhana pengambilan 

keputusan adalah proses yang digunakan untuk 

memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan 

suatu masalah.
26
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 Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Teori Pengambilan 

Keputusan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 9  
26

 Ibid, 12-13  
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Pada dasarnya keputusan pembelian ialah 

suatu tindakan atau perilaku konsumen jadi atau 

tidaknya melakukan suatu pembelian atau 

transaksi, banyak tidaknya jumlah konsumen 

dalam mengambil keputusan menjadi salah satu 

penentu tercapai atau tidaknya tujuan perusahaan. 

Konsumen sering dihadapkan dengan beberapa 

pilihan dalam menggunakan suatu produk. Hal 

tersebut menyebabkan konsumen harus 

mempertimbangkan baik-baik sebelum 

mengambil keputusan untuk membeli. 
27

 

Proses pengambilan keputusan diawali oleh 

adanya kebutuhan yang berusaha untuk dipenuhi. 

Pemenuhan kebutuhan ini terkait dengan beberapa 

alternatif sehingga perlu dilakukan evaluasi yang 

bertujuan untuk memperoleh alternatif terbaik 
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 Kotler dan keller, Manajemen Pemasaran Edisi 12, 18  
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dari persepsi konsumen. Di dalam proses 

membandingkan ini konsumen memerlukan 

informasi yang jumlah dan tingkat 

kepentingannya tergantung kebutuhan konsumen 

serta situasi yang dihadapinya. Keputusan 

pembelian akan dilakukan dengan menggunakan 

kaidah menyeimbangkan sisi positif dengan sisi 

negatif suatu merek ataupun mencari solusi 

terbaik dari perspektif konsumen yang setelah 

dikonsumsi akan dievaluasi kembali. Empat tipe 

proses pembelian konsumen adalah:
28

 

1) Proses complex decision making, terjadi bila 

keterlibatan kepentingan tinggi pada 

pengambilan keputusan yang terjadi. Contoh 

pengambilan keputusan untuk membeli mobil. 

Dalam kasus ini, konsumen secara aktif 

                                                           
28

Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi, 

102-103 
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mencari informasi untuk mengevaluasi dan 

mempertimbangkan pilihan beberapa merek 

dengan menetapkan kriteria tertentu. 

2) Proses brand loyalty. Ketika pilihan berulang, 

konsumen belajar dari pengalaman masa lalu 

dan membeli merek yang memberikan 

kepuasan dengan sedikit atau tidak ada proses 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

3) Proses limited decision making, konsumen 

kadang-kadang mengambil keputusan 

walaupun mereka tidak memiliki keterlibatan 

kepentingan yang tinggi. Mereka hanya 

memiliki sedikit pengalaman masa lalu dari 

produk tersebut. Konsumen memilih barang, 

mencoba-coba untuk membandingkannya 

dengan yang biasa dibelinya.  
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4) Proses inertia. Tingkat kepentingan dengan 

barang adalah rendah dan tidak ada 

pengambilan keputusan. Inertia berarti 

konsumen membeli merek yang sama bukan 

kerena loyal kepada merek tersebut, tetapi 

karena tidak ada waktu yang cukup dan ada 

hambatan untuk mencari alternatif. 

Berikut indikator dari keputusan pembelian 

adalah sebagai berikut:
29

 

1) Kemantapan pada sebuah produk 

Adalah kualitas produk yang sangat baik akan 

membangun kepercayaan konsumen sehingga 

merupakan penunjang kepuasan konsumen. 
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 Philip Kotler, Marketing Jilid II (Jakarta: Erlangga, 2007), 

222  
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2) Kebiasaan dalam membeli produk 

Kebiasaan adalah pengulangan sesuatu 

secara terus-menerus dalam melakukan 

pembelian produk yang sama. 

3) Memberikan rekomendasi kepada orang lain 

Adalah memberikan kepada seseorang 

atau lebih bahwa sesuatu yang dapat dipercaya, 

dapat juga merekomendasikan diartikan 

sebagai menyarankan, mengajak untuk 

bergabung, menganjurkan suatu bentuk 

perintah. 

4) Melakukan pembelian ulang 

Pengertian pembelian ulang adalah 

individu melakukan pembelian produk atau 

jasa dan menentukan untuk membeli lagi, 

maka pembeli kedua dan selanjutnya disebut 

pembelian ulang. 



28 

 

 

3. Kesadaran Halal 

Secara bahasa, kata “halal” berasal dari 

bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa 

Indonesia. Halal berasal dari kata “halla” yang 

berarti diizinkan, dibolehkan, atau tidak 

dilarang.
30

 Qardawi menyebutkan, halal ialah 

sesuatu yang mubah (diperkenankan), yang lepas 

dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh pembuat 

syariat untuk dilakukan.
31

 Halal berarti 

diperbolehkan (oleh hukum agama) dan tidak 

haram. Halal dalam bahasa Arab dari kata halla, 

yahillu, hilla, yang berarti membebaskan, 

melepaskan, memecahkan, membubarkan dan 

membolehkan. Sedangkan secara etimologi halal 

berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan 

                                                           
30

 Zulham, Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen 

Muslim Terhadap Produk Halal (Jakarta: Kencana, 2018), 69  
31

Yusuf al-Qardaqi, al-Halalu wa al-Haramu fi al-Islam 

(Lebanon: Bairut, 1960), 17 
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karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-

ketentuan yang melarangnya. Kesadaran adalah 

kemampuan untuk merasakan secara sadar akan 

kejadian dan objek. Pemahaman dan persepsi 

terhadap kejadian atau subjek dapat juga diartikan 

sebagai suatu konsep kesadaran. 
32

 Jadi kesadaran 

halal adalah sesuatu yang diketahui berdasarkan 

mengerti tidaknya seorang muslim tentang apa itu 

halal dan memprioritaskan makanan halal untuk 

mereka konsumsi.   

Suatu benda atau perbuatan itu tidak 

terlepas dari lima perkara, yaitu halal, syubhat, 

makruh dan mubah. Terhadap barang yang halal 

secara mutlak diperintah Allah untuk 

memakannya; sedangkan terhadap yang haram 

diperintah menjauhinya. Karena makanan halal 

                                                           
32

 Achmad Maulana, Kamus ilmiah Populer: Lengkap dengan 

EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia 

(Yogyakarta: Absolut, 2008), 187  
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itu dapat menambah cahaya iman dan membuat 

terkabulnya doa.
33

 Segala sesuatu yang diciptakan 

Allah di muka bumi ini pada asalnya adalah halal 

dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, 

kecuali karena ada nas yang sah dan tegas dari 

syari (yang membuat hukum itu sendiri), yaitu 

Allah dan Rasul-Nya yang mengharamkannya. 

Dalil yang digunakan adalah:
34

 

َتَوىَٰٓ إََِل  ا ُثمَّ ٱسأ ۡرِض ََجِيعا
َ ا ِِف ٱۡلأ ِي َخلََق لَُكم مَّ ُهَو ٱَّلَّ

ٍء َعلِيمّٞ   ِ ََشأ
ِۚ َوُهَو بُِكل  َٰت  َُٰهنَّ َسبأَع َسَمََٰو ى َمآءِ فََسوَّ  ٱلسَّ

 

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada 

di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak 

(menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujug 

langit, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”. 

 

Mayoritas konsumen tidak selektif dalam 

memilih makanan. Ketidaktahuan atau mengikuti 
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 Imam Ghazali, Benang Tipis Antara Halal dan Haram 

(Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 9  
34

 Q.S. Al-Baqarah: 29  



31 

 

 

selera adalah faktor penyebab yang utama. 

Perkembangan teknologi pangan, tidak selalu 

menghasilkan makanan yang baik dan sehat. 

Diduga terdapat produk makanan yang 

menagndung unsur-unsur haram dalam bahan 

tambahan yang digunakan. Oleh karena itu, tiga 

kritera, yakni: halal, thayyib (benar-benar baik), 

dan bergizi seharusnya terpenuhi dalam memilih 

makanan.
35

 

Kriteria halal pada makanan yang 

ditetapkan pada makanan yang ditetapkan oleh 

para ahli LP POM-MUI bersifat umum dan sangat 

berkaitan dengan persoalan teknis pemeriksaan. 

Memeriksa suatu makanan, senantiasa berdasar 

pada standar, mulai dari bahan baku yang 

digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, 

                                                           
35

 Mashudi, Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat 

Terhadap Sertifikasi Produk Halal, 94  
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proses produksi, dan jenis kemasannya. 

Penelusuran bahan-bahan tersebut tidak sekedar 

berasal dari babi atau bukan, tetapi juga meliputi 

cara penyembelihan, cara penyimpanan dan 

metode produksi.
36

 

Jaminan suatu halal memerlukan sistem 

yang memuat jaminan kehalalan, baik ditinjau 

dari sisi bahan baku dan turunannya maupun dari 

proses produksinya. Sistem harus mampu 

menjamin bahwa produk yang dikonsumsi umat 

adalah halal yang disertai lembaga penentu 

kehalalan suatu produk, adanya tanda produk 

yang halal dilihat secara mudah oleh konsumen, 

dan sistem pengawasan secara berkesinambungan 

agar tidak terjadi penyimpangan. Sistem jaminan 

halal itu sendiri adalah sistem yang disusun, 

                                                           
36

 Ibid, 95  
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dilaksanakan dan dipelihara perusahaan 

pemegang sertifikat halal dengan tujuan untuk 

menjaga kesinambungan proses produksi halal 

sehingga produk yang dihasilkan dapat dijamin 

kehalalannya, sesuai dengan aturan yang 

digariskan oleh LP POM-MUI.
37

Sistem jaminan 

halal harus diuraikan secara tertulis dalam bentuk 

manual halal, meliputi: a) Pernyataan kebijakan 

perusahaan tentang halal. b) Panduan halal. c) 

Sistem manajemn halal. d) Uraian kritis 

Keharaman Produk. e) Sistem audit halal.
38

 

Kesadaran halal merupakan bagian dari 

kesadaran hukum, jadi indikator dari kesadaran 
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 LP POM MUI, Jurnal Halal: Menentramkan Umat, No. 59 

Tahun X, 2005, 31  
38

 LP POM MUI Provinsi Jawa Timur, Bunga Rampai Petunujk 

Produk Halal (Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2004) 51-53  
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halal mengikuti indikator dari kedadaran hukum, 

diantaranya:
39

 

1) Pengetahuan 

Pengetahuan adalah informasi yang 

telah dikombinasikan dengan pemahaman 

dan potensi untuk menindaki, yang lantas 

melekat di benak seseorang.  

2) Pemahaman 

Pemahaman adalah kemampuan 

seseorang dalam memahami sesuatu yang 

telah diketahuinya. 

3) Sikap 

Sikap adalah pernyataan evaluatif 

terhadap objek, orang atau peristiwa. Hal ini 

mencerminkan perasaan seseorang terhdap 

sesuatu. 
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Soekanto Soerjono, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan 
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4) Pola perilaku 

Pola perilaku adalah sekumpulan 

perilaku yang dimiliki oleh manusia dan 

dipengaruhi oleh adat, nilai, dan etika. 

4. Gaya Hidup 

Gaya hidup adalah pola hidup yang 

menggambarkan kegiatan, selera dan opini dari 

individu yang berhubungan dengan lingkungan di 

sekitarnya.
40

 Gaya hidup adalah cara hidup yang 

diartikan bagaimana orang akan menghabiskan 

waktu mereka, apa yang mereka pikirkan tentang 

diri mereka sendiridan juga tentang dunia 

sekitarnya.
41

 Gaya hidup adalah cara hidup 

konsumen yang terlibat melalui aktivitas sehari-

hari baik melalui minat maupun pendapat 

                                                           
40

 Kotler,Manajemen Pemasaran Jilid I (Jakarta: Erlangga, 

2009), 168-169 
41

 Setiadi, Perilaku Konsumen (Jakarta: Kencana, 2010), 148 
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konsumen.
42

Dari beberapa pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa gaya hidup adalah pola hidup 

yang menggambarkan cara hidup konsumen 

tentang bagaimana menghabiskan waktu mereka, 

selera dan opini mereka yang berhubungan dengan 

individu dan lingkungan disekitarnya. 

Jenis-jenis gaya hidup diantaranya adalah:
43

 

1) Mengabiskan uang untuk hal-hal yang 

penting. Pendidikan rata-rata, pendapatan 

rata-rata, kebanyakan pekerja kasar 

(buruh). Berusia kirang dari 55 tahun dan 

telah menikah serta memiliki anak. 

2) Muda dan berpendapatan rendah. Mereka 

berfokus pada membesarkan anak, baru 

membangun rumah tangga dan nilai-nilai 

keluarga. Pendidikan diatas rata-rata. 

                                                           
42

 Kotler, Manajemen Pemasaran Jilid I, 166 
43

 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen (Jakarta: PT Ghalia 

Indonesia, 2011), 45 
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3) Berfokus pada menikmati gaya hidup 

tinggi dengan membelanjakan sejumlah 

uang diatas rata-rata untuk barang-barang 

berstatus, khususnya tempat tinggal. 

Pendidikan tinggi, pekerja kantor, 

menikah tanpa anak. 

4) Membelanjakan jumlah di atas rata-rata 

terhadap barang-barang hiburan, hobi, 

dan kesenangan. Pendidikan rata-rata. 

Tetapi pendapatannya diatas rata-rata 

karena mereka adalah pekerja kantor. 

5) Rumah tangga yang mapan. Berusia 

setengah baya dan berpendidikan tinggi. 

Pendapatan tinggi. Menghabiskan banyak 

waktu pada pendidikan dan kemajuan 

diri. Menghabiskan uang diatas rata-rata 
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untuk hal-hal yang berhubungan dengan 

pekerjaan. 

6) Pengeluaran yang besar untuk organisasi 

pendidikan, masalah politik dan gereja. 

Pendapatan tinggi. Pencari nafkah 

tunggal. 

7) Kebanyakan adalah para pensiunan. 

Pendapatan tinggi. Melakukan 

pengeluaran yang besar pada produk-

produk padat modal dan hiburan. 

8) Kelompok orang dewasa dan tertua. 

Sudah pensiun. Tingkat pendapatan 

terbesar dibelanjakan untuk kebutuhan 

sehari-hari. Pendidikan dan pendapatan 

rendah. 

9) Tingkat sosial ekonomi rendah. 

Presentase kehidupan pada kesejahteraan 
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di atas rata-rata. Kebanyakan merupakan 

keluarga-keluarga dengan pencari nafkah 

dan jumlah anggota keluarga di atas rata-

rata kelompok pada umumnya. 

Berikut adalah indikator dari gaya hidup 

adalah:
44

 

1) Aktivity (kegiatan) adalah 

mengungkapkan apa yang dikerjakan 

konsumen, produk apa yang dibeli atau 

digunakan kegiatan apa yang dilakukan 

untuk mengisi waktu luang. Walaupun 

kegiatan ini biasanya dapat diamati, 

alasan untuk tindakan tersebut jarang 

dapat diukur secara langsung. 
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2) Interest (minat) mengemukakan apa 

minat, kesukaan, kegemaran, dan 

prioritas dalam hidup konsumen tersebut. 

3) Opinion (opini) adalah berkisar sekitar 

pandangan dan perasaan konsumen 

dalam menanggapi isu-isu global, lokal 

moral ekonomi dan sosial. Opini 

digunakan untuk mendeskripsikan 

penafsiran, harapan dan evaluasi, seperti 

kepercayaan mengenai maksud orang 

lain, antisipasi sehubungan dengan 

peristiwa masa datang dan penimbangan 

konsekuensi yang memberi ganjaran atau 

menghukum dari jalannya tindakan 

alternatif. 
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E. Penelitian Terdahulu 

Kajian permasalahan yang membahas tentang 

kesadaran halal dan gaya hidup pernah dikaji oleh 

peneliti sebelumnya, diantaranya sebagai berikut: 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Metode Penelitian Hasil 

Persama

an 

Perbeda

an 

Khomari

yah 

(2017) 

Pengaruh 

Kesadaran 

Halal, 

Islamic 

Branding 

dan Product 

Ingredients 

Terhadap 

Minat Beli 

Produk 

Luwak 

White Koffie 

(Studi Kasus 

Pada 

Masyarakat 

Desa 

Putatsewu, 

Jatitengah, 

Sukodono ) 

Variabe

l: 

Kesadar

an Halal 

Variabel

: Gaya 

Hidup, 

Islamic 

Brandin

g, 

Product 

Ingredie

nts 

 

Ruang 

lingkup 

penelitia

n ini 

dilakuka

n pada 

konsum

en sate 

ayam 

Bapak 

Hari 

Ponorog

o, 

Variabel 

kesadara

n halal 

berpenga

ruh 

positif 

dan 

signifika

n 

terhadap 

minat 

beli 

konsume

n produk 

Luwak 

White 

Koffie. 
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karena 

sate 

ayam 

Bapak 

Hari 

Ponorog

o belum 

memilik

i 

sertifika

si halal 

Pambudi 

(2018) 

Pengaruh 

Kesadaran 

Halal Dan 

Sertifikasi 

Halal 

Terhadap 

Minat Beli 

Produk Mie 

Instan (Studi 

Pada 

Pemuda 

Muslim 

Bandarlamp

ung) 

Variabe

l: 

Kesadar

an Halal 

Variabel

: Gaya 

Hidup, 

Sertifika

si Halal 

 

Ruang 

lingkup 

penelitia

n ini 

dilakuka

n pada 

konsum

en sate 

ayam 

Bapak 

Hari 

Ponorog

o, 

karena 

sate 

ayam 

Bapak 

Variabel 

kesadara

n halal 

berpenga

ruh 

positif 

dan 

signifika

n 

terhadap 

minat 

beli 

produk 

mie 

instan. 
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Hari 

Ponorog

o belum 

memilik

i 

sertifika

si halal 

Pratiwi 

(2017) 

Pengaruh 

Gaya Hidup, 

Citra Merek, 

dan Atribut 

Produk 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Hijab Zoya 

di Jakarta 

Selatan   

Variabe

l: Gaya 

Hidup, 

Keputus

an 

Pembeli

an 

Variabel

: Citra 

Merek, 

Atribut 

Produk 

 

Ruang 

lingkup 

penelitia

n ini 

dilakuka

n pada 

konsum

en sate 

ayam 

Bapak 

Hari 

Ponorog

o, 

karena 

sate 

ayam 

Bapak 

Hari 

Ponorog

o belum 

memilik

Gaya 

hidup 

secara 

parsial 

berpenga

rub 

terhadap 

proses 

keputusa

n 

pembelia

n produk 

Zoya di 

Jakarta 

Selatan 
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i 

sertifika

si halal 

Sinaga 

(2018) 

Pengaruh 

Gaya Hidup 

dan Harga 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

(Studi Pada 

Pelanggan 

Party and 

Gift Jl. Gatot 

Subroto No. 

10 Medan ) 

Variabe

l: Gaya 

Hidup, 

Keputus

an 

Pembeli

an 

Variabel

: Harga 

 

Ruang 

lingkup 

penelitia

n ini 

dilakuka

n pada 

konsum

en sate 

ayam 

Bapak 

Hari 

Ponorog

o, 

karena 

sate 

ayam 

Bapak 

Hari 

Ponorog

o belum 

memilik

i 

sertifika

si halal 

Gaya 

hidup 

berpenga

ruh 

positif 

terhadap 

keputusa

n 

pembelia

n pada 

Pelangga

n Party 

and Gift 

Jl. Gatot 

Subroto 

No. 10 

Medan. 

 

 



45 

 

 

F. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan sintesis tentang 

hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai 

teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-

teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya 

dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga 

menghasilkan sintesis tentang hubungan antar 

variabel yang diteliti. Sintesis tentang variabel 

tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan 

hipotesis.
45

 Pada penelitian ini kerangka berfikirnya 

adalah sebagai berikut: 

 

                                    H1 

                                    H3 

                                    H2 
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 Berdasarkan kerangka berfikir di atas dapat 

dijelaskan bahwa diduga kesadaran halal dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian. Gaya hidup 

diduga juga mempengaruhi keputusan pembelian. 

Serta secara bersama kesadaran halal dan gaya hidup 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian.  

 

G. Hipotesis 

Hipotesis adalah  jawaban atau dugaan 

sementara yang harus diuji lagi kebenarannya.
46

 

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang 

masih perlu diuji kebenarannya. Pengujian hipotesis 

akan membawa pada kesimpulan untuk menolak 

atau menerima hipotesis.
47

 Berdasarkan dengan 
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kerangka pemikiran diatas, dapat ditarik hipotesis 

sementara yaitu: 

1. Pengaruh kesadaran halal terhadap keputusan 

pembelian 

Kesadaran halal adalah sesuatu yang 

diketahui berdasarkan mengerti tidaknya 

seorang muslim tentang apa itu halal dan 

memprioritaskan makanan halal untuk mereka 

konsumsi. Keputusan pembelian adalah suatu 

tindakan atau perilaku konsumen jadi atau 

tidaknya melakukan suatu pembelian atau 

transaksi, banyak tidaknya jumlah konsumen 

dalam mengambil keputusan menjadi salah satu 

penentu tercapai atau tidaknya tujuan 

perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian 

Khomariyah (2017) menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh kesadaran halal terhadap keputusan 
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pembelian. Maka jika terdapat peningkatan 

kesadaran halal dalam diri konsumen tentang 

produk halal akan mempengaruhi keputusan 

membeli produk. 

Ha1 : Kesadaran halal berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan pembelian 

Ho1 : Kesadaran halal tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan pembelian. 

2. Pengaruh gaya hidup terhadap keputusan 

pembelian 

Gaya hidup adalah pola hidup yang 

menggambarkan cara hidup konsumen tentang 

bagaimana menghabiskan waktu mereka, selera 

dan opini mereka yang berhubungan dengan 

individu dan lingkungan disekitarnya. 

Keputusan pembelian adalah suatu tindakan atau 

perilaku konsumen jadi atau tidaknya 



49 

 

 

melakukan suatu pembelian atau transaksi, 

banyak tidaknya jumlah konsumen dalam 

mengambil keputusan menjadi salah satu 

penentu tercapai atau tidaknya tujuan 

perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian Pratiwi 

(2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

gaya hidup terhadap keputusan pembelian. Maka 

jika terdapat peningkatan gaya hidup dalam diri 

konsumen akan mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen membeli produk. 

Ha2 : Gaya hidup berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

Ho2 : Gaya hidup tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan pembelian. 

3. Pengaruh kesadaran dan gaya hidup terhadap 

keputusan pembelian 
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Kesadaran halal adalah sesuatu yang 

diketahui berdasarkan mengerti tidaknya 

seorang muslim tentang apa itu halal dan 

memprioritaskan makanan halal untuk mereka 

konsumsi. Gaya hidup adalah pola hidup yang 

menggambarkan cara hidup konsumen tentang 

bagaimana menghabiskan waktu mereka, selera 

dan opini mereka yang berhubungan dengan 

individu dan lingkungan disekitarnya. 

Keputusan pembelian adalah suatu tindakan atau 

perilaku konsumen jadi atau tidaknya 

melakukan suatu pembelian atau transaksi, 

banyak tidaknya jumlah konsumen dalam 

mengambil keputusan menjadi salah satu 

penentu tercapai atau tidaknya tujuan 

perusahaan. Sehingga jika terdapat peningkatan 

kesadaran halal dan gaya hidup secara bersama-
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sama pada diri seorang konsumen akan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

suatu produk. Maka peneliti mengajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

Ha3 :  Kesadaran halal dan gaya hidup 

berpengaruh secara siginifikan terhadap 

keputusan pembelian 

Ho3 : Kesadaran halal dan gaya hidup tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan 

pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan 

sistematis.
48

 Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Dimana 

penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya pengaruh 

di antara dua variabel atau lebih. 

Rancangan penelitian ini penulis menggunakan 

tiga variabel. Adapun variabel pada dasarnya adalah 

suatu atribut atau karakteristik dari orang, obyek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 
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Remaja Rosdakarya, 2014), 17. 
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diperoleh informasi tentang hal tersebut.
49

 Dalam 

penelian ini, variabel independen (bebas) adalah 

kesadaran halal dan gaya hidup dan variabel dependen 

(terikat) adalah keputusan pembelian.Untuk 

mempermudah peneliti dalam mengolah dan 

menganalisis data, maka variabel independen 

menggunakan simbol X1, X2 yang mewakili kesadaran 

halal dan gaya hidup. Sedangkan variabel dependen 

(terikat) menggunakan variabel Y yang mewakili 

keputusan pembelian. 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat 

atau nilai dari orang, obyek, organisasi atau kegiatan 

yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

                                                           
49

 Andhita Dessy Wulansari, Statistika Parametrik: Terapan 

untuk Penelitian Kuantitatif (Ponorogo: STAIN Po Press, tt), 10. 
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peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
50

 Macam-macam variabel: 

1. Variabel Independen: variabel ini sering disebut 

sebagai variabel stimulus, prediktor, anteceden. 

Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai 

variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat)
51

. Dalam penelitian ini variabel independen 

adalah kesadaran halal dan gaya hidup. 

a) Kesadaran Halal 

Kesadaran halal adalah sesuatu yang diketahui 

berdasarkan mengerti tidaknya seorang muslim 

tentang apa itu halal dan memprioritaskan 

makanan halal untuk mereka konsumsi. Indikator 

kesadaran halal adalah sebagai berikut: 

                                                           
50

 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen. (Bandung: 

ALFABETA, 2016). 96  
51

 Ibid, 96  
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1) Pengetahuan 

2) Pemahaman 

3) Sikap 

4) Pola perilaku 

 

b) Gaya Hidup 

Gaya hidup adalah pola hidup yang 

menggambarkan cara hidup konsumen tentang 

bagaimana menghabiskan waktu mereka, selera 

dan opini mereka yang berhubungan dengan 

individu dan lingkungan disekitarnya. Indikator 

gaya hidup adalah sebagai berikut: 

1) Aktivity (kegiatan)  

2) Interest (minat)  

3) Opinion (opini)  

2. Variabel Dependen: sering disebut sebagai variabel 

output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia 

sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel 
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terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
52

 

Dalam penelitian ini variabel dependen adalah 

keputusan pembelian. 

a) Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian adalah suatu tindakan atau 

perilaku konsumen jadi atau tidaknya melakukan 

suatu pembelian atau transaksi, banyak tidaknya 

jumlah konsumen dalam mengambil keputusan 

menjadi salah satu penentu tercapai atau tidaknya 

tujuan perusahaan. Indikator keputusan pembelian 

adalah sebagai berikut: 

1) Kemantapan pada sebuah produk 

2) Kebiasaan dalam membeli produk 

3) Memberikan rekomendasi kepada orang lain 

4) Melakukan pembelian ulang 
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C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah jumlah total dari seluruh unit 

atau elemen di mana penyelidik tertarik.
53

 Populasi 

dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
54

 

a) Populasi terbatas yakni populasi yang memiliki 

sumber data yang jelas batas-batasnya secara 

kuantitatif. 

b) Populasi tidak terbatas yakni populasi yang 

memiliki sumber data yang tidak dapat 

ditentukan batasannya secara kuantitatif dengan 

jelas. 

Dari pernyataan di atas, sasaran dari variabel 

kesadaran halal dan gaya hidup adalah konsumen 

dari sate ayam Bapak Hari Ponorogo. Penelitian ini 

                                                           
53

 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Refika 

Aditama, 2012),  253 
54

 Nur Asnawi & Masyhuri, Metodologi Riset Manajemen 

Pemasaran, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 117  
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dilaksanakan di Ponorogo selain lokasi sate ayam 

Bapak Hari berada di Ponorogo, faktor lain adalah 

sate ayam merupakan makanan khas daerah 

Ponorogo dan hampir semua warga Ponorogo suka 

makan sate ayam. Sehingga, populasi dari 

penelitian ini adalah konsumen sate ayam Bapak 

Hari Ponorogo. Karena tidak ada data yang dapat 

menjelaskan mengenai jumlah konsumen sate ayam 

Bapak Hari Ponorogo, jadi penelitian ini jenis 

populasinya tidak terbatas. 

2. Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel adalah bagain dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan 

waktu, maka peneliti menggunakan sampel yang 
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diambil dari populasi itu.
55

 Jenis populasi dalam 

penelitian ini adalah populasi infinite atau 

jumlahnya tidak diketahui sehingga untuk 

menentukan jumlah sampel digunakan rumus 

sebagai berikut:
56

 

n = 
(𝑍𝑎)2 (𝑝)(𝑞)

𝑑2  

Keterangan: 

n  : jumlah sampel 

Zɑ  : nilai standar normal yang besarnya 

tergantung ɑ, bila ɑ = 0,01, Z 

= 1,96 

p  : estimator proporsi populasi 

q  : 1 – p 

d  : penyimpangan yang ditolerir 10% 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2016), 124  
56

 Supramono & Haryanto, Desain Proposal Penelitian Studi 

Pemasaran, (Yogyakarta: Andi, 2005), 62.  
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Untuk memperoleh n (jumlah sampel) yang 

besar dan nilai p belum diketahui, maka dapat 

digunakan p = 0,10. Sehingga, jumlah sampel 

yang mewakili populasi dalam penelitian ini 

sebanyak: 

n = 
(𝑍𝑎)2(𝑝)(𝑞)

𝑑2  

n = 
(1,96)2 (0,10)(0,9)

(0,1)2  

n = 34,57 = 35 orang 

Berdasarkan hasil dari perhitungan rumus di 

atas, maka diketahui bahwa jumlah responden yang 

akan dijadikan sampel penelitian adalah 35 orang. 

Teknik sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Incidental Sampling. 

Incidental Sampling adalah teknik penentuan 

sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja 

yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan 
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peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila 

dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok 

sebagai sumber data.
57

Atas pertimbangan faktor 

yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

membeli sate ayam Bapak Hari, maka sejumlah 

anggota sampel yang ditetapkan adalah mereka 

yang telah mengkonsumsi sate ayam Bapak Hari. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, 

yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh 

peneliti. Metode atau pendekatan yang dapat dilakukan 

dalam proses pengumpulan daya yang bersifat primer 

ini dapat menggunakan angket/kuesioner, wawancara, 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2017), 126  
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pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya.
58

 Dalam 

penelitian ini proses pengumpulan data menggunakan 

angket/kuesioner untuk mengetahui tanggapan 

responden terhadap pengambilan keputusan pembelian 

pada sate ayam Bapak Hari dan wawancara untuk 

mengatahui profil dari usaha sate ayam Bapak Hari 

secara lebih jauh. Dalam penelitian ini data primer 

diperoleh dari para konsumen sate ayam Bapak Hari 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini selanjutnya 

disebut responden. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Angket/Kuesioner 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

                                                           
58

 Suryani dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori dan 

Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 173.  
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responden untuk dijawabnya.
59

 Kuesioner cocok 

digunakan bila jumlah responden cukup besar dan 

tersebar di wilayah yang luas. Dalam penelitian ini 

angket yang digunakan untuk memperoleh data 

tentang keputusan yang diambil oleh para konsumen 

sate ayam Bapak Hari Ponorogo. Adapun 

pelaksanaannya angket diberikan kepada para 

konsumen sate ayam Bapak Hari agar mereka 

mengisi sesuai keadaan yang sebenarnya. 

Adapun kisi-kisi instrumen angket/kuesioner 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator Pernyataan 

Positif Negatif 

Kesadaran 

Halal 

Kesadaran halal 

adalah sesuatu 

yang diketahui 

berdasarkan 

mengerti tidaknya 

seorang muslim 

tentang apa itu 

1. Pengetahuan 

2. Pemahaman 

3. Sikap 

4. Pola perilaku 

1 

3 

5 

7 

2 

4 

6 

8 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Tindakan Komprehensif, 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 250  
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halal dan 

memprioritaskan 

makanan halal 

untuk mereka 

konsumsi 

Gaya 

Hidup 

Gaya hidup 

adalah pola hidup 

yang 

menggambarkan 

cara hidup 

konsumen tentang 

bagaimana 

menghabiskan 

waktu mereka, 

selera dan opini 

mereka yang 

berhubungan 

dengan individu 

dan lingkungan 

disekitarnya. 

 

1. Aktivity 

(Kegiatan) 

2. Interest 

(Minat) 

3. Opinion 

(Opini) 

 

9 

 

11 

 

13 

10 

 

12 

 

14 

Keputusan 

Pembelian 

Keputusan 

pembelian ialah 

suatu tindakan 

atau perilaku 

konsumen jadi 

atau tidaknya 

melakukan suatu 

pembelian atau 

transaksi, banyak 

tidaknya jumlah 

konsumen dalam 

mengambil 

keputusan 

1. Kemantapan 

pada sebuah 

produk 

2. Kebiasaan 

dalam 

membeli 

produk 

3. Memberikan 

rekomendasi 

pada orang 

lain 

4. Melakukan 

pembelian 

15 

 

 

17 

 

 

 

19 

 

 

 

21 

 

16 

 

 

18 

 

 

 

20 

 

 

 

22 
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menjadi salah 

satu penentu 

tercapai atau 

tidaknya tujuan 

perusahaan. 

 

ulang 

 

Jawaban responden atas angket/kuesioner 

dalam penelitian ini akan diberikan skor dengan 

menggunakan skala likert sebagai berikut: 

Kategori Skor 

Positif Negatif 

Sangat Setuju 5 1 

Setuju 4 2 

Netral  3 3 

Tidak Setuju 2 4 

Sangat Tidak 

Setuju  

1 5 

 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan 
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misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, 

biografi. Dokumentasi yang berbentuk ganbar 

misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. 

Dokumentasi yang berbentuk karya misalnya karya 

seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan 

lain-lain.
60

 Dalam hal ini, penulis melakukan 

dokumentasi terhadap pemilik usaha sate ayam 

yaitu Bapak Hari untuk mengetahui tentang profil 

dari usaha tersebut. Dokumentasi yang dilakukan 

peneliti bersifat terbuka yakni pihak pemilik usaha 

mengetahui bahwa mereka bertindak sebagai 

responden. 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

Kombinasi, 326 
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F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

1. Analisis Data 

a. Uji Instrumen 

1) Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah isntrument alat ukur 

telah menjalankan fungsi ukurannya. 

Validitas menunjukkan ketepatan dan 

kecepatan alat ukur dalam melakukan 

fungsi ukurannya. Suatu skala pengukuran 

disebut valid bila ia melakukan apa yang 

seharusnya dilakukan dan mengukur apa 

yang seharusnya diukur.
61

 Kriteria iji 

validitas adalah: 

a) Apabila r hitung > r tabel maka kuesioner 

tersebut valid 
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 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 

(Yogyakarta: Atma Jaya, 2009), 113.  
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b) Apabila r hitung< r tabel maka kuesioner 

tersebut tidak valid 

Rumus yang akan digunakan oleh 

peneliti adalah:
62

 

rxy=
N∑XY−∑X.∑Y

√N∑X−((∑X)2) N∑Y2− ((∑Y)2)
 

Dimana: 

rxy : koefisien (korelasi antara x dan y) 

N  : jumlah subyek 

X  : jumlah skor item 

Y  : jumlah skor total 

XY  : jumlah perkalian antara skor item 

dengan skor total 

X
2
 : jumlah kuadrat skor item  

Y
2
 : jumlah kuadrat skor total. 
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 Sambas Ali Muhidin dan Manan Abdurrahman, Analisis 

Korelasi, Regresi, dan Jalur Dalam Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 

2009), 31.  
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Ketentuan nilai r tabel dicari pada tarap 

signifikansi 5% dengan N=35-2=33,  maka 

didapatkan nilai r tabel sebesar 0.333. 

hasil uji Validitas dalam penelitian adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Hasil uji validitas 

Variabe

l  

Ite

m 

r 

hitun

g 

r 

tabe

l 

Keterang

an 

Kesadar

an Halal 

(X1) 

X1.

1 

0.762 0.33

3 

Valid 

X1.

2 

0.754 0.33

3 

Valid 

X1.

3 

0.839 0.33

3 

Valid 

X1.

4 

0.731 0.33

3 

Valid 

X1.

5 

0.741 0.33

3 

Valid 
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X1.

6 

0.740 0.33

3 

Valid 

X1.

7 

0.796 0.33

3 

Valid 

X1.

8 

0.675 0.33

3 

Valid 

 

 

Gaya 

Hidup 

(X2) 

 

 

 

X2.

1 

0.622 0.33

3 

Valid 

X2.

2 

0.614 0.33

3 

Valid 

X2.

3 

0.838 0.33

3 

Valid 

X2.

4 

0.851 0.33

3 

Valid 

X2.

5 

0.760 0.33

3 

Valid 

X2.

6 

0.779 0.33

3 

Valid 

 

 

 

Keputus

Y.1 0.624 0.33

3 

Valid 

Y.2 0.675 0.33

3 

Valid 
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an 

Pembeli

an (Y) 

 

 

 

 

Y.3 0.790 0.33

3 

Valid 

Y.4 0.774 0.33

3 

Valid 

Y.5 0.769 0.33

3 
Valid 

Y.6 0.654 0.33

3 

Valid 

Y.7 0.778 0.33

3 
Valid 

Y.8 0.792 0.33

3 

Valid 

Sumber: data diolah peneliti 2019 

  Berdasarkan data diatas 

bahwa nilai r hitung seluruh item variabel 

ini lebih besar dari nilai r tabel, maka 

dapat disimpulkan seluruh item variabel 

Kesadaran Halal (X1), Gaya Hidup (X2), 

dan Keputusan Pembelian (Y) dinyatakan 

valid/dapat dipercaya. 

2) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk 

mengukur suatu kuesioner yang merupakan 
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indikator dari variabel atau konstruk.
63

 

Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten, apabila dilakukan pengukuran 

dua kali atau lebih terhadap gejala yang 

sama dengan menggunakan alat pengukur 

yang sama pula.
64

 Suatu variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai alpha 

cronbach>0,60.
65

 

Rumus yang akan digunakan oleh 

peneliti adalah: 

 

Dimana : 

r11 : reliabilitas instrument 
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 Danang Sunyoto, Praktik SPSS Untuk Kasus (Yogyakarta: 

Nuha Medika, 2011), 110.  
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 Sunyoto, Praktik SPSS Untuk Kasus, 110.  
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k : banyaknya butir pertanyaan atau 

banyaknya soal 

∑ 2𝑎𝑏    : jumlah varians butir 

αt
2
 : varians total 

Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel alpha 

cronbach 

Standar Kesimpulan 

Kesadaran 

Halal (X1) 

0,781 0,60 Reliabel 

Gaya 

Hidup 

(X2) 

0,788 0,60 Reliabel 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

0,777 0,60 Reliabel 

 Sumber: data diolah peneliti 2019 
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Berdasarkan tabel di atas bahwa nilai 

alpha cronbach  variabel Kesadaran Halal (X1), 

Gaya Hidup (X2), dan Keputusan Pembelian 

(Y) lebih besar dari 0.60, maka seluruh 

kuesioner variabel penelitian ini dinyatakan 

reliabel/handal sehingga bisa mengukur 

indikator-indikator seluruh variabel dengan 

tepat. 

b. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji 

kenormalan distribusi (pola) data, untuk 

mengukur data apakah berdistribusi normal 

atau tidak. Karena data yang baik adalah 

data yang menyerupai lonceng. Uji 

normalitas dilakukan dengan uji nilai 
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Kolmogorow-Smirnow.
66

 Berikut kriteria 

dalam pengambilan keputusan: 

a. Nilai sig atau nilai probabilitas < 0,05 

maka distribusi data tidak normal 

b. Nilai sig atau nilai probabilitas > 0.05 

maka distribusi data normal 

2) Uji Autokorelasi 

Persamaan regresi linier berganda 

akan dikatakan baik jika tidak memiliki 

masalah autpkprelasi. Uji autokorelasi 

dalam penelitian ini menggunakan nilai 

Durbin watson.
67

 Pengambillan keputusan 

dengan menentukan nilai  dengan dtabel 

                                                           
66

 Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferensial (Jakarta: 

Rajawali Pres, 2017), 93  
67

 Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferensal (Jakarta: 

Rajawali Pres, 2017) 100  
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(n,k) terdiri dari dL dan dU serta menetukan 

kriteria pengujian yaitu:
68

 

a. Tidak terjadi autokorelasi, jika 

dU<Dw<(4-dU) 

b. Terjadi autokorelasi positif jika Dw < 

dL, koef korelasinya lebih besar dari nol 

c. Terjadi autokorelasi negatif jika Dw > 

(4-dL), koefisien korelasinya lebih kecil 

dari nol 

d. Jika dw terletak antara (4-dU) dan (4–

dL) atau 4 – dU < Dw < 4 – dL, maka 

hasilnya tidak dapat disimpulkan. 

3) Uji Multikoleniaritas 

Uji multikoleniaritas adalah uji yang 

ditujukan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara 

                                                           
68

Toni Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS, 122 
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variabel bebas (variabel independen). 

Model uji regresi yang  baik selayaknya 

tidak terjadi multikoleniaritas. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya 

multikoleniaritas dalam model regresi dapat 

dengan melihat VIF (Varian Inflation 

Factor) yang dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan:  

VIF = 
𝐈

𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞
 

Untuk menunjukkan adanya 

multikoleniaritas adalah nilai tolerance < 

0,10 atau sama dengan nilai VIF kurang dari 

10.
69

 

4) Uji Heteroskedastisitas 

Bertujuan untuk menguji apakah di 

dalam model regresi terdapat ketidaksamaan 

                                                           
69

Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS, 

119.  
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variance dari residual satu ke pengamatan 

lainnya. Jika pengamatan tetap maka 

disebut dengan homoskedastisitas, namun 

jika berbeda disebut heteroskedastisitas.
70

 

Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas dan tidak 

terjadiheteroskedastisitas. Uji 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji gletser dengan kriteria: 

jika nilai signifikan > 0,05 maka tidak ada 

masalah heteroskedastisitas. 

c. Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda adalah alat 

untuk meramalkan pengaruh dua variabel bebas 

                                                           
70

Danang Sunyoto, Praktik SPSS Untuk Kasus, 125.  



79 

 

 

atau lebih terhadap satu variabel terikat.
71

 

Rumus regresi linier berganda adalah: 

Y = a + b1X1 + b2X2+ e 

 

Dimana: 

Y  : Keputusan Pembelian  

a  : konstanta  

X1  : Kesadaran Halal  

X2  : Gaya Hidup 

b1  : koefisien regresi X1 

b2 : koefisien regresi X2 

e  : error 

 

d. Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini hipotesis yang 

digunakan adalahuji signifikan parameter 

individu (uji statistik t) dan uji signifikan secara 

bersama-sama (uji statistik F).
72

 

 

                                                           
71

 Ating Somantri dan Sambas Ali Muhidin, Aplikasi Statistika 

Dalam Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 250  
72

Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis, 125 
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1) Uji t 

Pada dasarnya uji t digunakan untuk 

mengetahui tingkat signifikan variabel 

bebas. Jika Ho ditolak, maka variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel tak 

bebasnya. Sebaliknya, jika Ho diterima 

berarti variabel bebas tidak berpengaruh 

nyata terhadap variabel tak bebas. 

Adapun dasar pengambilan keputusan 

adalah:
73

 

Jika thitung> ttabel artinya variabel bebas (X) 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat (Y). 

Jika thitung< ttabel artinya variabel bebas (X) 

tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat (Y). 

                                                           
73

 Siregar,Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif, 

382-383.  
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2) Uji F 

  Uji F dipakai untuk melihat pengaruh 

variabel-variabel independen secara 

keseluruhan terhadap variabel dependen. 

Untuk melihat pengaruh yang terjadi 

menggunakandasar pengambilan keputusan 

sebagai berikut: 

Jika Fhitung> Ftabel, maka Ho ditolak Ha 

diterima artinya variabel bebas secara 

serentak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat. 

Jika Fhitung< Ftabel, maka Ho diterima Ha 

ditolak artinya variabel bebas secara 

serentak tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat. 
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e. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi adalah 

koefisien untuk menentukan besarnya pengaruh 

variasi (naik/turunnya) nilai variabel bebas 

(variabel X) terhadap variasi (naik/turunnya) 

nilai variabel terikat (variabel Y) pada hubungan 

lebih dua variabel. Koefisien determinan adalah 

cara utama digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar kontribusi pnegarauh variabel 

independen terhadap variabel dependen.
74

 

 

  

                                                           
74

Al-Ghifari, Analisis Statistik Untuk Bisnis dengan Regresi, 

Korelasi, dan Non Parametrik (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), 

54 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Sate Ayam Bapak Hari 

Ponorogo 

Sate ayam bapak Hari Ponorogo adalah usaha 

rumahan di bidang makanan yang dimiliki oleh 

bapak Hariyono. Usaha ini beralamatkan di Jalan 

Rujak Sente Cokromenggalan Ponorogo. 

Sedangkan tempat berdagangnya beralamatkan di 

Jalan Semeru Ponorogo. Usaha ini didirikan dan 

dikelola oleh keluarga bapak Hari.  

Sebelum bapak Hari memiliki usaha sate 

ayam, bapak Hari bekerja sebagai tukang ojek di 

terminal Seloaji Ponorogo. Karena ketika bapak 

Hari menjadi ojek sepi penumpang, akhirnya bapak 

Hari mencari ide untuk mendapatkan penghasilan 

83 
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tambahan selain dari hasil ojek di terminal Seloaji 

Ponorogo. Kemudian bapak Hari memiliki ide 

untuk berjualan sate tahu. Pada tahun 2016 bapak 

Hari berjualan sate tahu, tetapi sate tahu tersebut 

tidak dijual sendiri, melainkan dititipkan ke 

pedagang sayur keliling di sekitar Tambakbayan 

Ponorogo. Sate tahu tersebut dibuatnya pada pagi 

hari sekitar pukul 03:30 WIB kemudian langsung 

dititipkan ke pedagang sayur keliling. Usaha sate 

tahu ini berjalan sampai tahun 2016.  

Kemudian pada tahun 2016 itu juga bapak 

Hari ingin menambahkan sate ayam. Tetapi untuk 

memulai membuat sate ayam, bapak Hari belum 

bisa. Pada tahun 2017 sebelum puasa, ada saudara 

bapak Hari yang juga memiliki usaha sate ayam, 

kemudian bapak Hari belajar cara-cara membuat 

sate ayam selama satu bulan. Pada saat proses 
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belajar membuat sate ayam, bapak Hari juga 

menyiapkan keperluan untuk berjualan sate ayam, 

seperti gerobak, alat-alat untuk membuat sate ayam 

yang nantinya akan dibawa untuk jualan, dan 

keperluan lainnya. Kemudian pada saat 10 hari 

sebelum Lebaran, semua persiapan untuk berjualan 

sate ayam sudah siap untuk dipakai. Kemudian 

pada saat Lebaran bapak Hari sudah mulai 

berjualan sate ayam. 

Sebelum bapak Hari berjualan menetap di 

Jalan Semeru, bapak Hari berjualan keliling untuk 

mendapatkan pelanggan. Setelah berjalan sekitar 

satu tahun. Kemudian pada tahun 2018 bapak Hari 

sudah mendapatkan tempat untuk berjualan 

menetap yaitu di Jalan Semeru. Bapak Hari selain 

berjualan sate ayam juga berjualan sate tahu yang 

dulunya dititipkan di pedagang sayur keliling. 
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Ketika malam hari sate tahu tidak habis terjual, 

paginya langsung dibakar kemudian dijual ke 

pedagang sayur keliling.  

2. Deskripsi Responden Penelitian 

a. Distribusi Responden Berdasarkan jenis 

kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin, responden 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No  Jenis 

Kelamin 

Frekuensi Presentase 

1 Laki-laki 18 51,4% 

2 Perempuan 17 48,6% 

Total  35 100,0% 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

Berdasarkan  tabel di atas menunjukkan 

responden yang berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 18 responden (51,4%), sedangkan 

responden yang berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 17 responden (48,6%), maka dapat 
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disimpulkan bahwa mayoritas konsumen sate 

ayam bapak Hari Ponorogo adalah berjenis 

lelamin laki-laki.  

b. Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Berdasarkan usia, responden dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Responden Berdasarkan usia 

No Usia Frekuensi Presentase 

1 ≤ 25 

tahun 

21 60,0% 

2 ≥
25 tahun 

14 40,0% 

Total 35 100,0% 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

Berdasarkan tabel di atas, bahwa 

responden yang memiliki usia ≤ 25 tahun 

sebanyak 21 responden (60%) dan untuk yang 

memiliki usia ≥ 25 tahun sebanyak 14 

responden (40%). Maka dapat disimpulkan 
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bahwa responden sate ayam bapak Hari 

Ponorogo mayoritas berusia ≤ 25 tahun. 

3. Deskripsi Jawaban Responden 

Kuesioner diberikan kepada 35 responden 

untuk menjawab pernyataan-pernyataan dan 

kuesioner penelitian dengan skala sangat setuju, 

setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

Dengan penyajian data sebagai berikut: 

a. Kesadaran Halal 

Kesadaran halal adalah sesuatu yang 

diketahui berdasarkan mengerti tidaknya 

seorang muslim tentang apa itu halal dan 

memprioritaskan makanan halal untuk mereka 

konsumsi.  Deskripsi jawaban responden untuk 

variabel kesadaran halal adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.3 

Deskripsi Jawaban Responden Variabel Kesadaran 

Halal (X1) 

No Pernyataan Kategori Frekuensi Presentase Keterangan 

1 Saya mengetahui 

sate ayam Bapak 

Hari Ponorogo 

merupakan 

produk halal 

Sangat setuju 24 68,5% Mayoritas 

responden 

sangat 

mengetahui 

sate ayam 

bapak Hari 

Ponorogo 

merupakan 

produk halal 

Setuju 9 25,7% 

Netral 2 5,8% 

Tidak setuju 0 0,0% 

Sangat tidak setuju 0 0,0% 

   

 Total   35 100%  

2 Saya 

mendapatkan 

informasi sate 

ayam Bapak Hari 

Ponorogo bukan 

produk halal 

Sangat setuju 0 0,0% Mayoritas 

responden 

sangat tidak 

mempercayai 

jika sate ayam 

bapak Hari 

Ponorogo 

bukan produk 

halal 

Setuju 2 5,8% 

Netral 3 8,5% 

Tidak setuju 14 40,0% 

Sangat tidak setuju 16 45,7% 

   

 Total   35 100%  

3 Saya memahami 

sate Bapak Hari 

Ponorogo berasal 

dari ayam yang 

disembelih sesuai 

syariat Islam 

Sangat setuju 15 42,9% Mayoritas 

responden 

memahami 

sate ayam 

bapak Hari 

Ponorogo 

berasal dari 

ayam yang 

disembelih 

sesuai syariat 

Islam 

Setuju 16 45,7% 

Netral 4 11,4% 

Tidak setuju 0 0,0% 

Sangat tidak setuju 0 0,0% 

   

 Total   35 100%  

4 Saya tidak Sangat setuju 0 0,0% Mayoritas 



90 

 

 

memahami 

bagaimana 

kehalalan proses 

pembuatan sate 

ayam Bapak Hari 

Ponorogo 

Setuju 7 20,0% responden 

tidak 

memahami 

bagaimana 

kehalalan 

proses 

pembuatan 

sate ayam 

bapak Hari 

Ponorogo 

Netral 10 28,5% 

Tidak setuju 11 31,5% 

Sangat tidak setuju 7 20,0% 

   

 Total   35 100%  

5 Saya memastikan 

sate ayam Bapak 

Hari Ponorogo 

dijamin 

kehalalannya 

Sangat setuju 18 51,5% Mayoritas 

responden 

sangat 

memastikan 

sate ayam 

bapak Hari 

Ponorogo 

dijamin 

kehalalannya 

Setuju 13 37,1% 

Netral 4 11,4% 

Tidak setuju 0 0,0% 

Sangat tidak setuju 0 0,0% 

   

 Total   35 100%  

6 Saya merasa ragu 

dengan kehalalan 

sate ayam Bapak 

Hari Ponorogo 

Sangat setuju 0 0,0% Mayoritas 

responden 

tidak merasa 

ragu dengan 

sate ayam 

bapak Hari 

Ponorogo 

Setuju 1 2,9% 

Netral 3 8,5% 

Tidak setuju 16 45,7% 

Sangat tidak setuju 15 42,9% 

   

 Total   35 100%  

7 Saya merasa 

tenang 

mengkonsumsi 

sate ayam Bapak 

Hari Ponorogo, 

karena sudah jelas 

kehalalannya 

Sangat setuju 13 37,1% Mayoritas 

responden 

merasa 

tenang 

mengkonsum

si sate ayam 

bapak Hari 

Ponorogo 

karena sudah 

jelas 

kehalalannya 

Setuju 16 45,7% 

Netral 6 17,2% 

Tidak setuju 0 0,0% 

Sangat tidak setuju 0 0,0% 
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 Total   35 100%  

8 Mengkonsumsi 

sate ayam Bapak 

Hari Ponorogo 

membuat hati 

saya cemas 

karena belum 

jelas kehalalannya 

Sangat setuju 1 2,9% Mayoritas 

responden 

ketika 

mengkonsum

si sate ayam 

bapak Hari 

Ponorogo 

tidak  

membuat hati 

cemas karena 

jelas 

kehalalannya 

Setuju 1 2,9% 

Netral 1 2,9% 

Tidak setuju 18 51,3% 

Sangat tidak setuju 14 40,0% 

   

 Total   35 100%  

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2019 

Berdasarkan tabel di atas dapat disajikan rekapitulasi 

jawaban responden untuk variabel kesadaran halal adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 

Rekapitulasi Skor Responden Variabel Kesadaran Halal 

(X1) 

No Item  

5 4 3 2 1 

 

F % F % F % F % 

 

F % 

1 X1.1 24 69 9 26 2 6 0 0 0 0 

2 X1.2 16 46 14 40 3 9 2 6 0 0 

3 X1.3 15 44 16 46 4 12 0 0 0 0 

4 X1.4 7 20 11 32 10 29 7 20 0 0 

5 X1.5 18 52 13 37 4 12 0 0 0 0 

6 X1.6 15 43 16 46 3 9 1 3 0 0 

7 X1.7 13 37 16 46 6 17 0 0 0 0 

8 X1.8 14 40 20 18 52 1 3 3 1 3 

Rata-

rata 

15 44 14 40 10 12 2 4 1 3 

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2019 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan 

mayoritas responden mendapatkan skor 5 

(untuk item pernyataan positif dan negatif) 

sebanyak 15 responden (44%). Maka dapat 

disimpulkan kesadaran halal konsumen sate 

ayam bapak Hari Ponorogo memilik kategori 

sangat tinggi. 
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b. Gaya hidup 

Gaya hidup adalah pola hidup yang 

menggambarkan kegiatan, selera dan opini dari 

individu yang berhubungan dengan lingkungan 

di sekitarnya.
75

 Deskripsi jawaban responden 

untuk kuesioner variabel gaya hidup adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Deskripsi Jawaban Responden Variabel Gaya Hidup 

(X2) 

No Pernyataan  Kategori  Frekuensi  Presentase  Keterangan  

1 Saya sering 

membeli 

sate ayam 

Bapak Hari 

Ponorogo 

Sangat setuju 14 40,0% Mayoritas 

responden 

sering 

membeli 

sate ayam 

bapak Hari 

Ponorogo 

Setuju 12 34,2% 

Netral 8 22,9% 

Tidak setuju 1 2,9% 

Sangat tidak setuju 0 0,0% 

   

 Total  35 100%  

2 Saya tidak 

pernah 

membeli 

sate ayam 

Bapak Hari 

Sangat setuju 1 2,9% Mayoritas 

responden 

tidak 

pernah 

membeli 

Setuju 1 2,9% 

Netral 4 11,4% 

Tidak setuju 17 48,6% 

                                                           
75

 Kotler,Manajemen Pemasaran Jilid I (Jakarta: Erlangga, 

2009), 168-169  
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Ponorogo 

karena 

belum jelas 

kehalalanny

a 

Sangat tidak setuju 12 34,2% sate ayam 

bapak Hari 

Ponorogo 

karena 

belum jelas 

kehalalanny

a 

   

 Total  35 100%  

3 Saya 

berkeingina

n untuk 

menjadi 

pelanggan 

sate ayam 

Bapak Hari 

Ponorogo 

Sangat setuju 16 45,7% Mayoritas 

responden 

berkeingina

n untuk 

menjadi 

pelanggan 

sate ayam 

bapak Hari 

Ponorogo 

Setuju 13 37,1% 

Netral 5 14,3% 

Tidak setuju 1 2,9% 

Sangat tidak setuju 0 0,0% 

   

 Total  35 100%  

4 Saya tidak 

berminat 

menjadi 

pelanggan 

sate ayam 

Bapak Hari 

Ponorogo 

Sangat setuju 0 0,0% Mayoritas 

responden 

tidak 

berminat 

menjadi 

pelanggan 

sate ayam 

bapak Hari 

Ponorogo 

Setuju 3 8,5% 

Netral 4 11,5% 

Tidak setuju 16 45,7% 

Sangat tidak setuju 12 34,3% 

   

 Total  35 100%  

5 Rasa sate 

ayam 

Bapak Hari 

Ponorogo 

sesuai 

dengan 

selera saya 

Sangat setuju 11 31,4% Mayoritas 

responden 

setuju rasa 

sate ayam 

bapak Hari 

Ponorogo 

sesuai 

dengan 

selera 

mereka 

Setuju 19 54,3% 

Netral 4 11,5% 

Tidak setuju 0 0,0% 

Sangat tidak setuju 1 2,9% 

   

 Total  35 100%  

6 Menurut Sangat setuju 0 0,0% Mayoritas 
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saya sate 

ayam 

Bapak Hari 

Ponorogo 

belum jelas 

kehalalanny

a 

Setuju 1 2,9% responden 

berpendapa

t bahwa 

sate ayam 

bapak Hari 

Ponorogo 

belum jelas 

kehalalanny

a 

Netral 4 11,5% 

Tidak setuju 15 42,8% 

Sangat tidak setuju 15 42,8% 

   

 Total  35 100%  

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2019 

Berdasarkan tabel di atas dapat disajikan rekapitulasi 

jawaban responden untuk variabel gaya hidup adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Variabel Gaya 

Hidup (X2). 

No Item  

5 4 3 2 1 

F % F % F % F % 

 

F % 

1 X2.1 14 40 12 35 8 23 1 3 0 0 

2 X2.2 12 35 17 49 4 12 1 3 1 3 

3 X2.3 16 46 13 37 5 14 1 3 0 0 

4 X2.4 12 35 16 46 4 12 3 9 0 0 

5 X2.5 11 32 19 54 4 12 0 0 1 3 

6 X2.6 15 43 15 43 4 12 1 3 0 0 

Rata-

rata 

12 35 15 43 4 12 1 3 1 3 

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2019 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan 

mayoritas responden mendapatkan skor 4 

(untuk pernyataan positif dan negatif) 

sebanyak 15 responden (43%). Maka dapat 

disimpulkan bahwa gaya hidup konsumen sate 

ayam bapak Hari Ponorogo memiliki kategori 

tinggi. 

c. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian adalah suatu 

tindakan atau perilaku konsumen jadi atau 

tidaknya melakukan suatu pembelian atau 

transaksi, banyak tidaknya jumlah konsumen 

dalam mengambil keputusan menjadi salah satu 

penentu tercapai atau tidaknya tujuan 

perusahaan.
76

 Deskripsi jawaban responden 

                                                           
76

 Kotler dan keller, Manajemen Pemasaran Edisi 12 (Jakarta: 

Erlangga, 2012), 18   
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untuk variabel keputusan pembelian adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Deskripsi Jawaban Responden Variabel Keputusan 

Pembelian (Y) 

No Pernyataan Kategori Frekuensi Presentase Keterangan 

1 Saya 

membeli 

sate ayam 

Bapak Hari 

Ponorogo 

karena 

dijamin 

kehalalann

ya 

Sangat setuju 15 42,8% Mayoritas 

responden 

sangat setuju 

membeli sate 

ayam bapak 

Hari 

Ponorogo 

karena 

dijamin 

kehalalannya 

Seruju 14 40,0% 

Netral 5 14,3% 

Tidak setuju 1 2,9% 

Sangat tidak setuju 0 0,0% 

   

 Total  35 100%  

2 Saya tidak 

bersedia 

mengkons

umsi sate 

ayam 

Bapak Hari 

Ponorogo 

karena 

diragukan 

kehalalann

ya 

Sangat setuju 1 2,9% Mayoritas 

responden 

tidak bersedia 

mengkonsum

si sate ayam 

bapak Hari 

Ponorogo 

karena 

diragukan 

kehalalannya 

Setuju 0 0,0% 

Netral 2 5,7% 

Tidak setuju 21 60,0% 

Sangat tidak setuju 11 31,4% 

   

 Total  35 100%  

3 Saya 

terbiasa 

membeli 

sate ayam 

Bapak Hari 

Sangat setuju 11 31,4% Mayoritas 

responden 

terbiasa 

membeli sate 

ayam bapak 

Setuju 17 48,6% 

Netral 6 17,1% 

Tidak setuju 1 2,9% 

Sangat tidak setuju 0 0,0% 
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Ponorogo    Hari 

Ponorogo 

 Total  35 100%  

4 Saya hanya 

membeli 

sate ayam 

Bapak Hari 

Ponorogo 

pada saat 

sate ayam 

langganan 

saya tidak 

berjualan 

Sangat setuju 0 0,0% Mayoritas 

responden 

hanya 

membeli sate 

ayam bapak 

Hari 

ponorogo 

pada saat sate 

ayam 

langganannya 

tidak 

berjualan 

Setuju 3 8,5% 

Netral 8 22,9% 

Tidak setuju 17 48,6% 

Sangat tidak setuju 7 20,0% 

   

 Total  35 100%  

5 Saya 

merekome

ndasikan 

orang lain 

untuk 

membeli 

sate ayam 

Bapak hari 

Ponorogo 

Sangat setuju 12 34,2% Mayoritas 

responden 

merekomenda

sikan orang 

lain untuk 

membeli sate 

ayam bapak 

Hari 

Ponorogo 

Setuju 17 48,6% 

Netral 5 14,3% 

Tidak setuju 0 0,0% 

Sangat tidak setuju 1 2,9% 

   

 Total  35 100%  

6 Saya tidak 

menyarank

an orang 

lain untuk 

membeli 

sate ayam 

Bapak hari 

Ponorogo 

Sangat setuju 1 2,9% Mayoritas 

responden 

tidak 

menyarankan 

orang lain 

untuk 

membeli sate 

ayam bapak 

Hari 

Ponorogo 

Setuju 2 5,7% 

Netral 7 20,0% 

Tidak setuju 12 34,2% 

Sangat tidak setuju 13 37,2% 

   

 Total  35 100%  

7 Saya 

merasa 

puas 

Sangat setuju 17 48,6% Mayoritas 

responden 

merasa puas Setuju 15 42,8% 
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dengan 

sate ayam 

Bapak Hari 

Ponorogo 

dan akan 

membeliny

a lagi lain 

waktu 

Netral 2 5,7% dengan sate 

ayam bapak 

Hari 

Ponorogo dan 

akan 

membelinya 

lagi lain 

waktu 

Tidak setuju 1 2,9% 

Sangat tidak setuju 0 0,0% 

   

 Total  35 100%  

8 Saya tidak 

ingin 

membeli 

sate ayam 

Bapak Hari 

Ponorogo 

di lain 

waktu 

karena 

belum jelas 

kehalalann

ya 

Sangat setuju 0 0,0% Mayoritas 

responden 

tidak ingin 

membeli sate 

ayam bapak 

Hari 

Ponorogo 

karena belum 

jelas 

kehalalannya 

Setuju 1 2,9% 

Netral 2 5,7% 

Tidak setuju 20 57,2% 

Sangat tidak setuju 12 34,2% 

   

 Total  35 100%  

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2019 

Berdasarkan tabel di atas disajikan rekapitulasi jawaban 

responden untuk variabel keputusan pembelian adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 

Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Variabel 

Keputusan Pembelian (Y) 

No Item  

5 4 3 2 1 

F % F % F % F % 

 

F % 

1 Y1 15 43 14 40 5 14 1 3 0 0 

2 Y2 11 32 21 60 2 6 0 0 1 3 

3 Y3 11 32 17 49 6 17 1 3 0 0 

4 Y4 7 20 17 49 8 23 3 9 0 0 

5 Y5 12 34 17 49 5 14 0 0 1 3 

6 Y6 13 37 12 34 7 20 2 6 1 3 

7 Y7 17 49 15 43 2 6 1 3 0 0 

8 Y8 12 34 20 57 2 6 1 3 0 0 

Rata-

rata 

12 34 17 47 2 23 1 3 1 3 

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2019 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan mayoritas 

responden mendapatkan skor 4 (untuk pernyataan positif 

dan negatif) sebesar 17 (47%). Maka dapat disimpulkan 

bahwa perilaku atau tindakan responden untuk membeli sate 

ayam bapak Hari Ponorogo memiliki kategori tinggi 
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4. Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji 

apakah dalam suatu model regresi, variabel 

dependen dan variabel independen atau 

keduanya berdistribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah berdistribusi normal 

atau mendekati normal. Penelitian ini 

menggunakan uji normalitas dengan 

Kolmogorow-Smirnow,
77

berikut adalah hasil uji 

normalitas pada penelitian ini. 

 

 

 

 

 

                                                           
77

Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferensial (Jakarta: 

Rajawali Pres, 2017), 93  
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 35 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,97856988 

Most Extreme Differences 

Absolute ,090 

Positive ,069 

Negative -,090 

Kolmogorov-Smirnov Z ,530 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,942 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2019 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat 

ditunjukkan bahwa hasil uji normalitas pada 

tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

diperoleh nilai Asymp sig senilai 0,942 lebih 

besar dari 0,05. Maka data dalam penelitian ini 

berdistribusi normal. 
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b. Hasil Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan korelasi antara 

anggota observasi yang disusun menurut waktu 

dan tempat. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian 

menggunakan Durbin-watson (DW test).
78

 

Pengambilan keputusan pada uji Durbin watson 

sebagai berikut: 

1) DU < DW < 4-DU maka Ho diterima, 

artinya tidak terjadi autokorelasi 

2) DW < DL atau DW > 4-DL, maka Ho 

ditolak. Artinya terjadi autokorelasi  

3) DL < DW < DU atau 4-DU < DW < 4–DL, 

artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan 

yang pasti. 

                                                           
78

Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 

(Yogyakarta: Atma Jaya, 2009), 122 



104 

 

 

Berikut adalah hasi; uji autokorelasi pada 

penelitian ini: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Autokorelasi Bermasalah 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,901
a
 ,811 ,799 2,03946 1,401 

a. Predictors: (Constant), GAYA HIDUP, KESADARAN HALAL 

b. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN 

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2019 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa data 

penelitian ini terjadi masalah autokorelasi karena nilai 

Durbin–Watson sebesar 1,401< DU (1,583) yang dicari 

pada N = 35 dengan k = 2. Untuk mengatasi masalah 

tersebut, peneliti melakukan penyembuhan dengan cara 

melakukan transformasi data asli menjadi data lag 

kemudian diuji kembali dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Autokorelasi Sembuh 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,917
a
 ,841 ,830 1,96820 1,809 

a. Predictors: (Constant), Lag_X2, Lag_X1 

b. Dependent Variable: Lag_Y 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

 

Berdasarkan tabel di atas, nilai Durben–

Watson sebesar 1,809 lebih besar dari batas atas 

(DU) yakni 1,583 dan kurang dari (4–DU) 4–

1,583 = 2,417 maka sebagaimana dasar 

pengambilan keputusan dalam uji Durbin–

Watson di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat gejala autokorelasi pada penelitian ini. 

c. Hasil Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas artinya antar variabel 

independen terdapat dalam regresi memiliki 

hubungan lincar yang sempurna atau mendaki 
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sempurna (koefisien korelasinya tinggi). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi sempurna atau mendekati semprna di 

antara variabel bebasnya. Cara untuk 

mengetahui ada tidaknya gejala 

multikokolinieritas antara lain dengan melihat 

Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance, 

apabila nilai VIF < 10 dan Tolerance> 0,1 maka 

diyatakan tidak terjadi multikolinieritas.
79

 

Berikut adalah hasil uji multikolinieritas pada 

penelitian ini: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3,180 2,688 
 

1,183 ,245 
  

                                                           
79

Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS, 

119. 
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Kesadaran 

Halal 

,315 ,135 ,315 2,333 ,026 ,325 3,080 

Gaya Hidup ,772 ,167 ,624 4,629 ,000 ,325 3,080 

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN 

Sumber: data diolah peneliti,2019 

 

Berdasarkan tabeldi atas menunjukkan 

kedua variabel nilai VIF kesadaran halal dan 

gaya hidup sebesar 3,080 atau kurang dari 10. 

Maka, tidak ada masalah multikolinieritas dalam 

penelitian ini. 

d. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah varian 

residual yang tidak sama pada semua 

pengamatan di dalam model regresi. Regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Metode yang digunakan 

adalah Uji Glejser. Uji Gletser dilakukan dengan 

cara meregresikan antara variabel independen 
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dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai 

siginifikansi antara variabel independen dengan 

absolut residual > 0,05 maka tidak terjadi 

masalah heteroskedatisitas atau terjadi 

ketidaksamaan varians pada variabel yang satu 

dengan variabel lainnya.
80

 Berikut adalah uji 

heteroskedastisitas pada penelitian ini: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 3,717 1,649  2,254 ,031 

KESADARAN HALAL -,091 ,083 -,330 -1,097 ,281 

GAYA HIDUP ,036 ,102 ,105 ,349 ,729 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

 Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2019 

                                                           
80

Danang Sunyoto, Praktik SPSS Untuk Kasus (Yogyakarta: 

Nuha Medika, 2011), 125 
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Berdasarkan tabel uji heteroskedastisitas 

di atas, dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi 

pada variabel kesadaran halal terhadap absolute 

residual sebesar 0,281> 0,05 sedangkan untuk 

variabel gaya hidup sebesar 0,729> 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas pada penelitian ini. 

5. Hasil Uji Regresi Berganda 

Dalam penelitian ini, metode analisis yang 

digunakan adalah metode regresi berganda. 

Analisis regresi berganda adalah alat analisis 

peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau 

lebih terhadap satu variabel terikat untuk 

membuktikan ada atau tidaknya hubungan 

fungsional atau hubungan kausual antara variabel 
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bebas atau lebih dengan satu variabel terikat.
81

 

Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1+ b2X2+ e 

Dimana: 

Y  : Keputusan Pembelian  

a  : konstanta  

X1 : Kesadaran Halal  

X2 : Gaya Hidup 

b1  : koefisien regresi X1 

b2 : koefisien regresi X2 

e  : error 

Hasil analisis regresi berganda pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

                                                           
81

 Ating Somantri dan Sambas Ali Muhidin, Aplikasi Statistika 

Dalam Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 250  
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Tabel 4.14 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3,180 2,688  1,183 ,245 

KESADARAN HALAL ,315 ,135 ,315 2,333 ,026 

GAYA HIDUP ,772 ,167 ,624 4,629 ,000 

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

Berdasarkan tabel 4.14 di atas diketahui 

bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi 

didapatkan model persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Y = a + b1X1+ b2X2+ e 

Y = 3,180 + 0,315X1 + 0,772X2 + 2,688 

1) Nilai konstanta sebesar 3,180 artinya jika 

variabel kesadaran halal dan gaya hidup 

nilainya adalah nol (0), maka keputusan 

pembelian sate ayam bapak Hari Ponorogo 
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adalah sebsar 3,180 satuan dengan asumsi 

faktor-faktor lain dianggap tetap (cateris 

paribus) 

2) Koefisien regresi variabel kesadaran halal (X1) 

sebesar 0,315, artinya jika variabel independen 

lainnya tetap sedangkan variabel kesadaran 

halal mengalami kenaikan 1 satuan, maka 

keputuan pembelian sate ayam bapak Hari 

Ponorogo akan mengalami peningkatan sebesar 

0,315 satuan dengan asumsi faktor-faktor lain 

dianggap tetap (cateris paribus). Koefisien 

regresi variabel kesadaran halal bernilai positif, 

artinya terdapat hubungan searah antara 

kesadaran halal dengan keputusan pembelian. 

Semakin tinggi kesadaran halal maka semakin 

adanya peningkatan keputusan pembelian sate 

ayam bapak Hari Ponorogo. 
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3) Koefisien regresi variabel gaya hidup (X2) 

sebesar 0,772 artinya ketika variabel 

independen lainnya nilai tetap, sedangkan 

variabel gaya hidup mengalami kenaikan 

sebesar 1 satuan, maka keputusan pembelian 

sate ayam bapak Hari Ponorogo akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,772 dengan 

asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap 

(cateris paribus). Koefisien regresi variabel 

gaya hidup bernilai positif artinya terdapat 

hubungan searah antara gaya hidup dengan 

keputusan pembelian. Semakin baik gaya hidup 

maka semakin adanya peningkatan keputusan 

pembelian sate ayam bapak Hari Ponorogo. 
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6. Hasil Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh 

tiap-tiap variabel independen secara sendiri-

sendiri terhadap variabel dependennya. Dalam 

regresi linier berganda, hal ini perlu dilakukan 

karena tiap-tiap variabel independen memberi 

pengaruh yang berbeda dalam model. Untuk 

menguji apakah masing-masing variabel bebas 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

terikat secara parsial dengan 𝛼 = 0,05 dan juga 

penerimaan atau penolakan hipotesis maka, 

apabila ttabel > thitung, Ho diterima. Dan jika ttabel < 

thitung, maka Ha diterima, begitupun jika sig >𝛼 

(0,05), maka Ho diterima Ha ditolak, dan jika sig 
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<𝛼 (0,05), maka Ho ditolak Ha diterima.
82

 

Berikut adalah tabel hasil uji t pada penelitian 

ini: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Statistik t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3,180 2,688  1,183 ,245 

KESADARAN HALAL ,315 ,135 ,315 2,333 ,026 

GAYA HIDUP ,772 ,167 ,624 4,629 ,000 

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN 

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2019 

1) Pengaruh Kesadaran Halal Terhadap Keputusan 

Pembelian 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai 

thitung sebesar 2,333 dan nilai sig sebesar 0,026. Pada 

𝛼 = 5% (karena pengujian dua sisi sehingga 0,05 : 2 

= 0,025) maka nilai derajat kebebasan (df) n-k-1 ⟺ 

                                                           
82

 Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 382-383.   
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35-2-1 = 32 (dimana k merupakan jumlah variabel 

dependen). Dengan nilai df sebesar 36 maka 

diperoleh nilai ttabel  sebesar 2,036. Karena nilai thitung 

sebesar 3,333> ttabel 2,036 dan nilai Sig 0,026< 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa Ho1 ditolak dan Ha1 

diterima, artinya kesadaran halal berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian sate ayam 

bapak Hari Ponorogo. Gambar uji hipotesis adalah 

sebagai berikut: 

Gambar 4.1 

Uji t Variabel Kesadaran Halal 

 

 
-2,036           2,036

 2,333 

Berdasarkan grafik di atas nilai thitung 3,333> ttabel 

2,036 (berada di daerah yang diarsir) dengan nilai 
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signifikan 0,026< 0,05. Maka dapat disimpulkan 

bahwa Ho1 ditolak dan Ha1 diterima, artinya 

kesadaran halal berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian sate ayam bapak Hari 

Ponorogo. 

2) Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Keputusan 

Pembelian 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai thitung 

sebesar 4,629 dan nilai sig sebesar 0,000. Pada 𝛼 = 

5% (karena pengujian dua sisi sehingga 0,05 : 2 = 

0,025) maka nilai derajat kebebasan (df) n-k-1 ⟺ 

35-2-1 = 32 (dimana k merupakan jumlah variabel 

dependen). Dengan nilai df sebesar 32 maka 

diperoleh nilai ttabel sebesar 2,036. Karena nilai thitung 

sebesar 4,629 > 2,036 dan nilai sig 0,000 < 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa H02 ditolak dan Ha2 

diterima, artinya gaya hidup berpengaruh signifikan 
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terhadap keputusan pembelian sate ayam bapak Hari 

Ponorogo. Gambar uji hipotesis adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 4.2 

Uji t Variabel Gaya Hidup 

 

 
    -2,036            2,036   

4,629 

Berdasarkan grafik di atas nilai thitung 4,629> 

ttabel 2,036 (berada didaerah yang diarsir) dengan 

nilai signifikan 0,000 < 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho2 ditolak dan Ha2 diterima, 

artinya gaya hidup berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian sate ayam bapak 

Hari Ponorogo. 
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b. Uji F 

Uji F adalah uji semua variabel bebas 

secara keseluruhan dan bersamaan di dalam 

suatu metode. Uji ini dilakukan untuk melihat 

apakah variabel independen secara keseluruhan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Kriteria yang digunakan adalah Jika P 

(Probabilitas) > 0,05 atau F-hitung < F-tabel, maka 

hipotesis nol (Ho) diterima dan jika P 

(Probabilitas) < 0,05 atau F-hitung  > F-tabel, maka 

hipotesis nol (Ho) ditolak. Berikut adalah tabel 

uji F pada penelitian ini: 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Statistik F 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 571,585 2 285,792 68,710 ,000
b
 

Residual 133,101 32 4,159   

Total 704,686 34    

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN 

b. Predictors: (Constant), GAYA HIDUP, KESADARAN HALAL 

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2019 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil nilai 

fhitung sebesar 68,710 dan nilai sig sebesar 0,000. 

ftabel  = k-1=2 (k jumlah seluruh variabel dalam 

penelitian yaitu k = 2. Kemudian nilai df penyebut 

dengan cara (n-k) ⟺ (35-3) = 32, diperoleh nilai 

fhitung sebesar 3,29. Karena nilai fhitung  sebesar 

68,710 > ftabel  sebesar 3,29. Maka, Ho3 ditolak dan 

Ha3 diterima, artinya kesadaran halal dan gaya 

hidup secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian sate ayam bapak 

Hari Ponorogo. Hasil pengujian hipotesis tersebut 

dibuktikan dengan grafik sebagai berikut: 
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Gambar 4.3 

Uji F 

  

          3,29  68,710 

Nilai fhitung>ftabel  atau 68,710  > 3,29. Maka dapat 

disimpulkan Ho3 ditolak dan Ha3 diterima. Artinya 

kesadaran halal dan gaya hidup secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian sate ayam bapak Hari Ponorogo. 

7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk 

mengetahui presentase berapa pengaruh variabel 

independen (kesadaran halal, gaya hidup) secara 

serentak terhadap variabel dependen (keputusan 
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pembelian).
83

 Berikut adalah hasil uji koefisien 

determinasi pada penelitian ini: 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,901
a
 ,811 ,799 2,03946 

a. Predictors: (Constant), GAYA HIDUP, KESADARAN HALAL 

 Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2019 

Berdasarkan tabel 4.17Model Summary, 

diperoleh nilai R Square sebesar 0,811. Hal ini 

menunjukkan bahwa presentase kontribusi 

pengaruh variabel independen (kesadaran halal dan 

gaya hidup) terhadap variabel dependen (keputusan 

pembelian) sebesar 81,1%. Atau dengan kata lain 

variabel kesadaran halal dan gaya hidup mampu 

menjelaskan variasi keputusan pembelian sate 

                                                           
83

 Al-Ghifari, Analisis Statistik Untuk Bisnis dengan Regresi, 

Korelasi, dan Non Parametrik (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), 

54  
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ayam bapak Hari Ponorogo sebesar 81,1. 

Sedangkan sisanya sebesar 18,9% dipengaruhi atau 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 

dalam model penelitian ini. 

B. Pembahasan 

Hasil uji statistik pengaruh kesadaran halal 

dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian sate 

ayam bapak Hari Ponorogo dapat disajikan dalam tabel 

berikut: 

Hipotesis Hasil 

Regresi 

Uji t Keterangan 

Pengaruh 

kesadaran 

halal 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

sate ayam 

bapak Hari 

Ponorogo 

Koefisien 

regresi 

variabel 

kesadaran 

halal sebesar 

0,315. 

Artinya 

semakin 

tinggi 

kesadaran 

halal, maka 

semakin 

adanya 

peningkatan 

Variabel 

kesadaran 

halal 

memiliki 

nilai thitung 

2,333> ttabel 

2,036. Maka 

Ho1 ditolak 

dan Ha1 

diterima, 

artinya 

kesadaran 

halal 

berpengaruh 

Kesadaran 

halal 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian 
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keputusan 

pembelian 

sate ayam 

bapak Hari 

Ponorogo 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

Pengaruh 

gaya hidup 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

sate ayam 

bapak Hari 

Ponorogo 

Koefisien 

regresi 

variabel 

gaya hidup 

0,772. 

Artinya 

semakin 

tinggi gaya 

hidup, maka 

semakin 

adanya 

peningkatan 

keputusan 

pembelian 

sate ayam 

bapak Hari 

Ponorogo 

Variabel 

gaya hidup 

memiliki 

nilai thitung 

4,629> ttabel 

2,036. Maka 

Ho2 ditolak 

dan Ha2 

diterima, 

artinya gaya 

hidup 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

Gaya hidup 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

Pengaruh 

kesadaran 

halal dan 

gaya hidup 

terhadap 

keputusan 

pembelian  

Nilai Fhitung> Ftabel atau 68,710 > 3,29 

dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 

0,05. Maka Ho3 ditolak dan Ho3 diterima. 

Artinya kesdaran halal dan gaya hidup 

secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian  

Koefien 

Determinasi 

(R
2
) 

Nilai R Square 0,811. Hal ini menunjukkan 

bahwa presentase kontribusi pengaruh 

variabel independen (kesadaran halal dan 

gaya hidup) terhadap variabel dependen 

(keputusan pembelian) sebesar 81,1%. 
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Sedangkan sisanya sebesar 18,9% 

dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak dimasukkan dalam model 

penelitian lain. 

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2019 

1. Pengaruh Kesadaran Halal Terhadap Keputusan 

Pembelian 

Hasil analisis regresi menunjukkan variabel 

kesadaran halal bernilai positif sebesar 0,315. 

Artinya semakin tinggi kesadaran halal maka 

semakin adanya peningkatan keputusan pembelian 

sate ayam bapak Hari Ponorogo. Sedangkan hasil uji 

t menunjukkan variabel kesadaran halal memiliki 

nilai thitung 2,333> ttabel 2,036. Maka Ho1 ditolak dan 

Ha1 diterima, artinya kesadaran halal berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Kesadaran halal berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian pada konsumen sate ayam 

bapak Hari Ponorogo hal ini dibuktikan dengan data 
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riil distribusi jawaban responden pada tabel 4.3 

variabel kesadaran halal yang menunjukkan terdapat 

24 responden yang menjawab sangat setuju dan 9 

responden yang menjawab setuju dalam hal 

mengetahui sate ayam Bapak Hari Ponorogo 

merupakan produk halal. Kondisi tersebut diimbangi 

dengan data riil distribusi jawaban responden pada 

vaiabel keputusan pembelian pada tabel 4.4 yang 

menunjukkan terdapat 15 responden yang menjawab 

sangat setuju dan 14 responden yang menjawab 

setuju bahwa merasa puas dengan sate ayam Bapak 

Hari Ponorogo dan akan membelinya lagi di lain 

waktu. Sehingga ketika konsumen memiliki 

pengetahuan bahwa sate ayam Bapak Hari Ponorogo 

merupakan produk halal akan merasa puas dan akan 

membelinya lagi di lain waktu. Maka kesadaran 
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halal berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

sate ayam bapak Hari Ponorogo. 

Diterimanya hipotesis pertama dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi atau 

rendahnya kesadaran halal berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Hal ini disebabkan karena 

kesadaran halal adalah sesuatu yang diketahui 

berdasarkan mengerti tidaknya seorang muslim 

tentang apa itu halal dan memprioritaskan makanan 

halal untuk mereka konsumsi.  Sedangkan keputusan 

pembelian adalah suatu tindakan atau perilaku 

konsumen jadi atau tidaknya melakukan suatu 

pembelian atau transaksi, banyak tidaknya jumlah 

konsumen dalam mengambil keputusan menjadi 

salah satu penentu tercapai atau tidaknya tujuan 

perusahaan.
84

 Sehingga, jika tingkat kesadaran halal 

                                                           
84

Kotler dan keller, Manajemen Pemasaran Edisi 12, 18   
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mengalami peningkatan akan berpengaruh terhadap 

keputusan konsumen untuk melakukan pembelian 

suatu produk. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Khomariyah (2017) tentang Pengaruh Kesadaran, 

Islamic Branding dan Product Ingredient Terhadap 

Minat Beli Produk Luwak White Koffie 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kesadaran 

halal terhadap keputusan pembelian.
85

 

2. Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Keputusan 

Pembelian 

Hasil analisis regresi menunjukkan nilai 

koefisien regresi gaya hidup bernilai positif sebesar 

0,772. Artinya semakin tinggi gaya hidup, maka 

semakin adanya peningkatan keputusan pembelian 

                                                           
85

Nurul Khomariyah, “Pengaruh Kesadaran, Islamic Branding 

dan Product Ingredient Terhadap Minat Beli Produk Luwak White 

Koffie”, Skripsi (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 

2017), 80. 
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sate ayam bapak Hari Ponorogo. Sedangkan hasil uji 

t menunjukkan variabel gaya hidup nilai thitung 

4,629> ttabel 2,036, maka Ho1 ditolak Ha2 diterima, 

artinya gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian pada konsumen sate ayam bapak Hari 

Ponorogo, hal ini dibuktikan dengan data riil 

distribusi jawaban responden pada tabel 4.5 variabel 

kesadaran halal yang menunjukkan terdapat 17 

responden yang menjawab tidak setuju dan 12 

responden yang menjawab sangat tidak setuju bahwa 

sate ayam bapak Hari Ponorogo belum jelas 

kehalalannya. Kondisi tersebut diimbangi dengan 

data riil distribusi jawaban responden pada vaiabel 

keputusan pembelian pada tabel 4.6 yang 

menunjukkan terdapat 12 responden yang menjawab 
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sangat setuju dan 15 responden yang menjawab 

setuju bahwa merasa puas dengan sate ayam Bapak 

Hari Ponorogo dan akan membelinya lagi di lain 

waktu. Kondisi tersebut diimbangi dengan data riil 

distribusi jawaban responden pada variabel 

keputusan pembelian yang menunjukkan 12 

responden yang menjawab sangat setuju dan 15 

responden yang menjawab setuju bahwa merasa puas 

dengan sate ayam Bapak Hari Ponorogo dan akan 

membelinya lagi di lain waktu. Sehingga ketika sate 

ayam Bapak Hari Ponorogo jelas secara 

kehalalannya, konsumen akan merasa puas dan akan 

membelinya lagi di lain waktu. Maka gaya hidup 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian sate 

ayam bapak Hari Ponorogo. 

Diterimanya hipotesis kedua dalam penelitian 

ini menunjukkan tinggi atau rendahnya gaya hidup 
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berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hal ini 

disebabkan karena gaya hidup adalah pola hidup 

yang menggambarkan kegiatan, selera dan opini dari 

individu yang berhubungan dengan lingkungan di 

sekitarnya.
86

 Sedangkan keputusan pembelian adalah 

suatu tindakan atau perilaku konsumen jadi atau 

tidaknya melakukan suatu pembelian atau transaksi, 

banyak tidaknya jumlah konsumen dalam 

mengambil keputusan menjadi salah satu penentu 

tercapai atau tidaknya tujuan perusahaan.
87

 

Sehingga, jika tingkat gaya hidup mengalami 

peningkatan akan berpengaruh terhadap keputusan 

konsumen untuk melakukan pembelian suatu 

produk. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Pratiwi (2017) tentang Pengaruh Gaya Hidup, Citra 

                                                           
86

Kotler,Manajemen Pemasaran JilidI, 168-169 
87

Kotler dan keller, Manajemen Pemasaran Edisi 12, 18   
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Merek, dan Atribut Produk Terhadap Keputusan 

Pembelian Hijab Zoya di Jakarta Selatan 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh gaya hidup 

terhadap keputusan pembelian suatu produk.
88

 

3. Pengaruh Kesadaran Halal dan Gaya Hidup 

Terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil uji F menunjukkan nilai Fhitung> Ftabel 

atau 68,710 > 3,29 dengan nilai signifikan 0,000 < 

0,05, maka Ho3 ditolak dan Ha3 diterima. Artinya 

kesadaran halal dan gaya hidup secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada sate ayam bapak Hari 

Ponorogo yang didukung dengan nilai R Square 

sebesar 0,811. Hal ini menunjukkan bahwa 

presentase kontribusi pengaruh variabel independen 

                                                           
88

Adhianti Laras Pratiwi, “Pengaruh Gaya Hidup, Citra Merek, 

dan Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian Hijab Zoya di 

Jakarta Selatan”, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2017), 90. 
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(kesadaran halal dan gaya hidup) terhadap variabel 

dependen (keputusan pembelian) sebesar 81,1%. 

Sedangkan sisanya 18,9% dipengaruhi atau 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 

dalam model penelitian ini. 

   Kesadaran halal adalah sesuatu yang 

diketahui berdasarkan mengerti tidaknya seorang 

muslim tentang apa itu halal dan memprioritaskan 

makanan halal untuk mereka konsumsi. Gaya hidup 

adalah pola hidup yang menggambarkan kegiatan, 

selera dan opini dari individu yang berhubungan 

dengan lingkungan di sekitarnya.
89

. Sedangkan 

keputusan pembelian adalah suatu tindakan atau 

perilaku konsumen jadi atau tidaknya melakukan 

suatu pembelian atau transaksi, banyak tidaknya 

jumlah konsumen dalam mengambil keputusan 

                                                           
89

Kotler,Manajemen Pemasaran JilidI, 168-169 
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menjadi salah satu penentu tercapai atau tidaknya 

tujuan perusahaan.
90

 Dari pengertian di atas, jika 

tingkat kesadaran halal dan gaya hidup mengalami 

peningkatan akan berpengaruh terhadap keputusan 

konsumen untuk melakukan pembelian suatu 

produk.   

 

  

                                                           
90

Kotler dan keller, Manajemen Pemasaran Edisi 12, 18   
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab 

selanjutnya maka hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kesadaran halal berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen sate ayam bapak Hari 

Ponorogo karena nilai thitung> ttabel  atau 2,333 > 

2,036 dan nilai signifikan 0,026< 0,05. Hal ini 

disebabkan oleh konsumen mengetahui bahwa sate 

ayam bapak Hari merupakan produk halal 

sehingga berpengaruh terhadap keputusan 

konsumen untuk membeli sate ayam bapak Hari 

Ponorogo 

2. Gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen sate ayam bapak Hari 

135 



136 

 

 

Ponorogo karena nilai thitung> ttabel  atau 4,629 > 

2,036 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hal ini 

disebabkan oleh sate ayam Bapak Hari Ponorogo 

jelas secara kehalalannya sehingga berpengaruh 

terhadap keputusan konsumen untuk membeli sate 

ayam bapak Hari Ponorogo 

3. Kesadaran halal dan gaya hidup berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian konsumen sate 

ayam bapak Hari Ponorogo karena nilai Fhitung> 

Ftabel atau 68,710> 3,29 dan nilai signifikan 0,000 

< 0,05 dengan presentase kontribusi sebesar 

81,1%. Hal ini disebabkan oleh adanya sinergi 

konsumen yang semakin sadar terhadap kehalalan 

suatu produk dan peningkatan gaya hidup yang 

baik akan berpengaruh terhadap keputusan 

konsumen untuk membeli sate ayam bapak Hari 

Ponorogo 
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B. SARAN 

1. Untuk meningkatkan pembelian, hendaknya usaha 

sate ayam bapak Hari Ponorogo meningkatkan 

kualitas dari sate ayam tersebut, sehingga banyak 

konsumen yang nantinya akan tertarik untuk 

menjadi pelanggan. 

2. Untuk meningkatkan pembelian, hendaknya usaha 

sate ayam bapak Hari Ponorogo membuat 

sertifikasi halal dari MUI untuk memberikan 

keyakinan kepada knsumen.  
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