
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di era modern  ini, pertumbuhan penduduk sangat berbanding lurus dengan 

peningkatan kualitas teknologi dan sumberdaya manusia. Hal ini mengakibatkan 

banyaknya pengusaha memanfaatkan penduduk Indonesia yang banyak dan 

bervariatif, karena Pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya 

pertambahan penduduk (Smith, 1776). Penduduk Indonesia yang mencapai 225 

Juta jiwa merupakan pasar yang sangat besar untuk pengusaha yang ingin berbisnis 

(Badan Pusat Statistik, 2010). Faktor ini mengakibatkan membanjirnya produk-

produk dari dalam maupun luar negeri yang berpotensi menimbulkan dilema bagi 

masyarakat Indonesia. Dengan pangsa pasar yang besar, banyak perusahaan 

membuat produk yang sangat bervariasi terutama untuk ekonomi kalangan 

menengah kebawah. Kelas menengah Indonesia ini yang akan menjadi target 

pemasaran dari berbagai produk-produk (Kemenkeu BPPK, 2015). Disisi lain 

populasi umat Islam di Indonesia yang mencapai 87 persen dari total populasi 

nasional (pgi.or.id) sehingga kesadaran keberagamaan umat Islam diberbagai 

negeri termasuk di Indonesia semakin tumbuh subur dan meningkat, sebagai 

konsekuensi logis, setiap terdapat penemuan maupun aktifitas baru sebagai produk 

dari kemajuan globalisasi, tidak sedikit umat Islam ragu dalam menentukan 

kedudukan setiap hal tersebut dalam pandangan ajaran dan hukum Islam. Hal ini 

mengharuskan masyarakat jeli dalam memperhatikan kehalalan produk terutama 

makanan. Salah satu persoalan cukup mendesak yang dihadapi umat adalah 

membanjirnya 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 kesuciannya. 

Makanan halal menjadi bisnis yang menguntungkan tidak hanya di kalangan 

negara-negara dengan mayoritas muslim tetapi juga negara-negara non-muslim ( 

Yahya, 2013). Gresik adalah salah satu kota yang terkenal dengan slogannya yakni 

Kota Santri Berhias Iman. Di Kota Gresik mayoritas penduduk beragama Islam 

sehingga sangat erat hubungan antara agama dan ekonomi, terutama dalam 



 

 

menjalankan aktivitas apapun terutama dalam hal konsumsi dan gaya hidup. Dalam 

perkembangannya,  Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pondok di Kota Gresik 

dan juga santri yang berasal dari luar. Tidak heran, jika kedudukan agama sangat 

dijunjung tinggi dikota ini, terutama dalam penerapan konsumsi dan gaya hidup 

masyarakat. 

Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci dan baik merupakan 

perintah agama dan hukumnya wajib (Depag, 2003: 1). Halal berarti diperbolehkan 

atau diijinkan dalam agama Islam (QS. Al- Baqarah 168-169). Konsep kehalalan di 

kehidupan masyarakat Indonesia sudah diterapkan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Halal diperuntukkan bagi sesuatu yang baik dan bersih untuk 

dimakan atau untuk dikonsumsi oleh manusia menurut syariat islam.  

Konsumen islam cenderung memilih produk yang telah dinyatakan halal 

daripada produk yang belum dinyatakan halal oleh lembaga yang berwenang 

(Sumarwan, 2011: 209). Produk nutrisi untuk ibu menyusui merupakan salah satu 

produk yang membutuhkan kejelian konsumen (www.ibudanbalita.com).  

Kecukupan gizi bayi sangat menjamin kesehatannya sejak dari janin di 

kandungan. Terutama disaat-saat periode emas bayi setelah lahir karena ASI adalah 

makanan berstandar emas yang tak bisa dibandingkan dengan susu formula atau 

makanan buatan apapun. Didalam ASI terdapat zat kekebalan yang dapat 

melindungi bayi dari berbagai penyakit. Dengan ASI eksklusif, bayi mendapatkan 

nutrisi optimal, meningkatkan kesehatan dan kecerdasan. Terutama saat bayi telah 

lahir, makanan yang mereka butuhkan hanyalah air susu ibu. Kendala ibu dalam 

menyusui ada dua faktor yaitu faktor internal kurangnya pengetahuan ibu tentang 

manajemen laktasi dan faktor eksternal ASI belum keluar pada hari-hari pertama 

sehingga ibu berpikir perlu tambah susu formula dan ketidakmengertian ibu tentang 

kolostrum (Baskoro, 2008). Pemberian ASI mampu meningkatkan intelektualitas 

sumber daya manusia. Selain energi, maka tambahan protein dan kalsium 

dibutuhkan oleh ibu untuk menambah produksi ASI, minum susu 1 gelas atau 2 

gelas sehari sangat dianjurkan. Oleh karena itu, nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu 

yang menyusui insentif harus terpenuhi. Segala pemberian susu terbaik untuk ibu 

menyusui harus tidak menimbulkan gangguan pencernaan, kulit, pernafasan dan 

lainnya bagi bayi. Terlebih lagi pencernaan setiap bayi terhadap air susu ibu sangat 



 

 

berbeda-beda. Semua susu formula yang beredar di Indonesia dan didunia harus 

sesuai dengan standard RDA (Recommendation Dietary Allowance) karena harga 

susu yang mahal dan merek yang terkenal juga bukan merupakan jaminan bahwa 

susu tersebut memiliki kandungan yang baik.   

Menurut data Riskesdes (Riset Kesehatan Dasar) Tahun 2007. Indonesia 

menjadi negara ke-dua pengkonsumsi Susu Formula untuk Ibu Hamil dan 

Menyusui sebanyak US$ 1,1 miliar pertumbuhan bisnis bagi pengusaha susu 

formula Ibu Hamil dan Menyusui. Dan seiring dengan meningkatnya jumlah 

populasi muslim di Indonesia, studi dalam konteks pengakuan terhadap makanan 

halal perlu diperiksa lebih lanjut. Berikut adalah daftar produk Susu Ibu Menyusui 

di Indonesia: Anmum Lacta, Prenagen Lcatamom, SGM Bunda Presinutri 

Menyusui, Lovamil, Lactamil Lactasis, SUN Ibu, Momma, Mama Soya, Breast 

Milk Soya, dan Frisomum Gold (hamilplus.com). 2 dari 10 produk Susu Ibu 

Menyusui di Indonesia diantaranya masih belum memiliki logo halal di kemasan 

mereknya (Redaksiayahbunda, 2016).  

Produk halal sendiri harus diakui sebagai simbol kebersihan, keamanan, dan 

kualitas tinggi bagi konsumen muslim (Merican, 1995). Sehingga pada hakikatnya 

halal tidak akan terlepas dari faktor hygiene atau kebersihan yang terkontrol, yang 

mana merupakan kesesuaian mutu bagi persepsi kualitas konsumen. Oleh karena 

itu, persoalan konsumen dalam memilih produk tidak lepas dari persepsi kualitas 

konsumen mengenai produk itu sendiri. Persepsi kualitas juga merupakan salah satu 

faktor konsumen untuk menentukan niat pembelian pada produk. Pengaruh persepsi 

kualitas terhadap niat pembelian sangatlah penting, kerena dengan persepsi kualitas 

yang ditetapkan oleh konsumen dapat menjadi tolak ukur akan permintaan suatu 

produk. Dengan adanya label halal yang tercantum pada kemasan produk, maka 

secara langsung akan memberikan pengaruh bagi konsumen khususnya masyarakat 

muslim untuk menggunakan produk tersebut. munculnya rasa aman dan nyaman 

dalam mengonsumsi produk tersebut akan meningkatkan kepercayaan serta minat 

belinya, sehingga persepsi konsumen atas kualitas produk tersebut, tidak akan 

diragukan lagi. 

Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Yuli M.R dan Syaad A. 

(2013) yang berjudul “Pengaruh Pencantuman Label Halal pada Kemasan Mie 



 

 

Instan terhadap Niat Pembelian Masyarakat Muslim (Studi Kasus pada Mahasiswa 

Universitas Al-Washliyah, Medan). Hasil yang ditunjukkan dari penelitian ini dapat 

memberikan informasi tentang besar pengaruh pencantuman label halal pada 

kemasan mie instan terhadap minat beli, dimana label halal yang dicantumkan pada 

kemasan mie instan tersebut berperan sebesar 31,1% dalam meningkatkan minat 

beli. Penelitian terdahulu yang kedua, dilakukan oleh Yulius W.K dan Anik (2013) 

yang berjudul “Pengaruh Persepsi Kualitas dan Harga terhadap Minat Beli Tablet 

Samsung Galaxy Tab”. Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kualitas 

mempunyai pengaruh terhadap minat beli lebih dominan dari variabel harga. Alasan 

persepsi kualitas memiliki pengaruh yang lebih dominan dalam penelitian ini 

karena responden mencari kualitas produk yang disesuaikan dengan kebutuhan. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Setyawan (2010) yang mengatakan bahwa persepsi 

kualitas yang baik di mata konsumen akan meningkatkan minat beli karena 

memberikan alasan yang kuat dibenak konsumen untuk memilih merek tersebut. 

Hal ini juga didukung oleh Setyawan (2010) tentang kaitan antara persepsi kualitas 

produk dan minat beli. Dalam penelitiannya, diungkapkan bahwa persepsi kualitas 

produk berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen. 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas serta 

disertai bukti ilmiah mengenai bagaimana pengaruh label halal dan persepsi 

kualitas terhadap niat pembelian konsumen terhadap suatu produk susu untuk ibu 

menyusui. Untuk itu, akan dilakukan penelitian dengan menjadikan ibu menyusui 

sebagai studied population, karena konsumen yang memiliki sumberdaya manusia 

berbeda-beda pasti memliki keragaman persepsi kualitas dan niat beli yang berbeda 

pula, sehingga dapat menjadi dasar atas seberapa besar pengaruh pelabelan halal 

dan persepsi kualitas di pangsa pasar yang luas.  

Atas dasar latar belakang tersebut maka penelitian akan melakukan penelitian 

dengan judul “PENGARUH LABELISASI HALAL DAN PERSEPSI 

KUALITAS TERHADAP NIAT BELI KONSUMEN PADA PRODUK SUSU 

IBU MENYUSUI DI GRESIK”. 

 

 

 



 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diuraikan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah Pelabelan Halal berpengaruh secara signifikan terhadap niat 

pembelian konsumen Produk Susu Ibu Menyusui di Gresik? 

2. Apakah Persepsi Kualitas berpengaruh secara signifikan terhadap niat 

pembelian konsumen Produk Susu Ibu Menyusui di Gresik? 

3. Apakah Pengaruh Pelabelan Halal dan Persepsi Kualitas berpengaruh secara 

signifikan terhadap niat beli konsumen Produk Susu Ibu Menyusui di 

Gresik? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian mengenai judul diatas adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pelabelan halal terhadap niat beli konsumen 

Produk Susu Ibu Menyusui di Gresik 

2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kualitas atau Perceived qualty 

terhadap niat beli konsumen Produk Susu Ibu Menyusui di Gresik 

3. Untuk mengetahui pengaruh pelabelan halal dan persepsi kualitas terhadap 

niat beli konsumen Produk Susu Ibu Menyusui di Gresik 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian diatas dapat dikemukakan kedalam beberapa sisi, 

yakni: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis 

mengenai manajemen merek dan pemasaran.  Dan dapat berguna bagi 

sumbangan pemikiran di dunia pendidikan terutama dibidang manajemen 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan perusahaan dapat mengetahui bagaimana 

pengaruh pelabelan halal dan persepsi kualitas terhadap niat beli 

konsumen. Informasi ini sebagai bahan masukan bagi pimpinan 



 

 

perusahaan untuk menciptakan pelabelan halal dan persepsi kualitas 

yang baik dimata konsumen. 

b. Bagi Lembaga Pendidikan 

Sebagai masukan guna meningkatkan kualitas pemahaman mengenai 

manajemen merek dan pemasaran khususnya tentang pelabelan halal dan 

perspesi kualitasnya sehingga menjadi pertimbangan untuk diterapkan 

diberbagai permasalahan yang ada 

c. Bagi Penulis 

Menambah wawasan penulis mengenai wacana pelabelan halal dan 

persepsi kualitas yang nantinya berpengaruh secara signifikan atau tidak 

terhadap niat pembelian konsumen  

 

1.5. Asumsi dan Batasan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini hanya membatasi pada 

masalah mengenai seberapa besar pengaruh pelabelan halal dan persepsi 

kualitas pada produk susu Ibu Menyusui. Pemilihan variabel ini dianggap 

penting dan berguna bagi masyarakat dan perusahaan yang bersangkutan. 

Berikut asumsi yang digunakan oleh peneliti antara lain: 

- Angket respon benar-benar diisi pelanggan dengan sungguh-sungguh 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Adapun batasan masalah dari judul penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Penelitian terfokus pada produk susu ibu menyusui  

b. Penelitian dilakukan di Kabupaten Gresik, yakni dengan melakukan 

survei pelanggan di beberapa klinik kesehatan Ibu dan Anak yang 

berlokasi di Kabupaten Gresik dan di beberapa pusat perbelanjaan 

masyarakat Gresik 

 


