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ABSTRAK 

 

Konsumen di seluruh dunia memiliki permintaan barang-barang halal yang 

terus meningkat dewasa ini. Demikian pula, bahan makanan dalam kategori Halal 

memiliki penerimaan yang meningkat di seluruh dunia.Tujuan dari makalah 

penelitian ini adalah untuk menguji prediktor intention to purchase halal product 

diantara masyarakat Muslim dari perspektif halal awareness, halal certification, 

religious belief, personal societal perception dan halal marketing.  

Sebuah survei terhadap 145 responden berusia 17-40 tahun dilakukan 

menggunakan kuisioner terstruktur. Konstruksi diukur menggunakan skala yang 

ditetapkan.Hasil menunjukkan bahwa niat membeli halal berhubungan positif 

dengan semua variabel kecuali halal marketing dan halal certification. Halal 

marketingtidak memiliki pengaruh terhadap intention to purchase halal product. 

Lalu, halal certification memiliki pengaruh negatifterhadap niat membeli halal. 

Studi ini memberikan wawasan baru pada proses intention to purchase 

halal product dengan memperluas pengujian pada sektor yang lebih sempit.Ini 

adalah studi pertama untuk menyelidiki hubungan antara faktor-faktor yang 

mempengaruhi niat beli halal dikalangan masyarakat Muslim di Jabodetabek. 

 

Kata kunci :Halal Awareness, Halal Certification, Religiosity, Purchase 

intention, Halal food, Halal marketing 
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ABSTRACT 

Consumers around the world have increased demand for halal goods 

today. Similarly, food ingredients in the Halal category have increased income 

throughout the world. The purpose of this research paper is to examine halal 

product intentions to buy predictors among Muslim communities from the 

perspective of halal awareness, halal certification, religious beliefs, personal 

social perceptions and halal marketing.  

A survey of 145 respondents aged 17-40 years was carried out using a 

structured questionnaire. Construction is measured using a set scale. The results 

showed that halal buying intentions were positively related to all variables except 

halal marketing and halal certification.Halal marketing has no effect on halal 

product intention to purchase. Then, halal certification has a negative influence 

on the intention to buy halal. 

This study provides new insights into the intentions of halal products to 

buy processes by extending testing to a narrower sector. This is the first study to 

investigate the factors that influence halal buying intentions among Muslim 

communities in Jabodetabek. 

 

Key words : Halal Awareness, Halal Certification, Religiosity, Purchase 

intention, Halal food, Halal marketing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dewasa ini, pasar makanan global telah mengalami transformasi besar karena 

perubahan gaya hidup, selera dan preferensi serta pendapatan dan tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi. Hal tersebut berdampak pada pergeseran ke arah 

produk makanan yang lebih bergizi, berkualitas lebih tinggi dan lebih aman di 

kalangan konsumen. Permintaan makanan halal juga meningkat di kalangan 

penduduk Muslim di seluruh dunia (Latif, Mohamed, Sharifuddin, Abdullah, & 

Ismail, 2014).  

 Secara global, semakin banyak klien (terutama Muslim) yang tertarik dengan 

produk-produk halal, menimbulkan rasa ingin tahu mereka yang luar biasa. 

Kesadaran ini membuat para pelanggan, baik Muslim maupun non-Muslim secara 

bertahap lebih terlibat dalam makanan yang mereka konsumsi (Hayat M. Awan, 

Siddiquei, & Haider, 2015). Selain itu, agama adalah salah satu faktor potensial 

individu yang akan membentuk keputusan konsumsi, terutama di kalangan umat 

Islam (Rezai, Mohamed, & Nasir Shamsudin, 2012). Pada tahun-tahun 

belakangan ini, telah diperdebatkan juga bahwa terlepas dari agama, konsumen 

harus lebih tahu tentang produk yang baik untuk dibeli dan konsumsi. Akibatnya, 

perusahaan merasa tertarik untuk memberikan label “Halal” pada produk dan 

layanan mereka (T. Abdullah & Ireland, 2012). 
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 Menurut pemikiran Islam, kata halal dalam bahasa Arab mengacu pada 

"diperbolehkan" yang menjadi perhatian dan kewajiban penting bagi seluruh 

Muslim di dunia (Yunus, Rashid, Ariffin, & Rashid, 2014). Pemahaman 

umumnya adalah bahwa produk halal tidak boleh terkontaminasi dengan babi atau 

alkohol  dan ternak harus disembelih sesuai dengan hukum syariah Islam (Ab 

Rahman, 2015). Namun, tidak hanya motif agama yang menentukan konsumsi 

halal. Kesehatan, kebersihan, ramah terhadap lingkungan, menghormati 

kesejahteraan hewan dan masalah sosial juga dilaporkan sebagai faktor penentu 

yang mempengaruhinya (Rezai, Mohamed, & Shamsudin, 2012).  

 Mempelajari dan menemukan faktor efektif pada niat dan preferensi 

konsumen sangat penting bagi perusahaan secara keseluruhan (Azizpour, 

Abbasnejad, & Siyavooshi, 2016). Hingga saat ini, meskipun tersedia banyak 

makanan halal dan banyak laporan penelitian tentang pasar makanan halal, tidak 

terdapat penelitian berdasarkan teori pada pembelian makanan halal. Selain itu, 

dalam arah pengaruh konsep pemasaran seperti iklan dan branding dengan niat 

pembelian halal hampir tidak tersedia (Alam & Sayuti, 2011).  

 Meskipun pemasar mulai mendapatkan pemahaman tentang pentingnya 

sertifikasi halal dan kesadaran halal, sangat sedikit pengetahuan tentang 

komponen halal dan faktor penentu lain yang mempengaruhi niat pembelian 

produk halal. Di sisi lain, konsumen tidak cukup terpapar dengan sertifikasi halal 
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dan merek halal saja, apalagi tingkat kesadaran mereka terhadap kedua konsep 

halal relatif rendah (Aziz & Chok, 2013).  

Dalam konteks kesadaran dan kepedulian konsumen, konsumen Muslim 

dengan populasi agama yang beragam lebih sensitif dan sadar akan halal dan 

haram daripada negara dengan penduduk mayoritas Muslim (semuanya dianggap 

Halal) (Akyol & Kilinc, 2016). Perhatian terhadap halal jauh lebih terlihat di 

beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia dan Singapura 

dibandingkan dengan berbagai Negara di Timur Tengah (Alqudsi, 2014). 

Berdasarkan data yang dilansir oleh The Pew Forum on Religion & Public Life, 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar dunia. 

Penganut agama Islam di Indonesia sebesar 209,1 juta jiwa atau 87,2% dari total 

penduduk. Jumlah itu merupakan 13,1% dari seluruh umat Muslim di dunia 

(databoks.katadata, 2016). 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 10 Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia (2016) 

(Sumber : databoks.katadata.co.id) 

Pertumbuhan populasi penduduk Muslim Indonesia sebesar 16,7% per tahun, 

jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan populasi Muslim global 
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(2,9%). Hal tersebut telah menjadi fenomena dunia dimana semua Negara 

berlomba menyambut peluang emas dalam bisnis halal. Bahkan negara yang 

penduduknya mayoritas non-Muslim seperti Thailand, Korea dan Jepang saat ini 

gencar mengejar standardisasi produk guna mendapatkan label halal. Dalam 

Global Islamic Economy Report 2016/17, belanja penduduk Muslim global pada 

produk dan jasa sektor ekonomi halal mencapai lebih dari US$ 1,9 triliun pada 

tahun 2015. Pada saat yang sama, aset sektor keuangan syariah ditaksir sebesar 

US$ 2 triliun, diikuti sektor makanan dan minuman sebesar US$ 1,2 triliun, sektor 

pakaian (US$ 243 miliar), media dan rekreasi (US$ 189 miliar), travel (US$ 151 

miliar) dan obat-obatan dan kosmetik (US$ 133 miliar). Sebagai negara dengan 

jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menempati peringkat 

pertama sebagai konsumen terbesar produk halal pada sektor makanan dan 

minuman, yaitu dengan jumlah pengeluaran sektor mamin sebesar US$ 155 miliar 

(Rahmayani, 2017). 

Produk halal bisa dijadikan sebagai produk yang direkomendasikan bagi 

konsumen, dikarenakan memiliki persyaratan kandungan, proses pengolahan, 

hingga distribusi yang berbeda dengan produk konvensional. Produk halal 

mengedepankan keamanan pada setiap proses pembuatan produknya sesuai 

dengan ajaran Islam. Untuk itu munculnya minat konsumen terhadap produk halal 

saat ini ternyata tidak hanya diminati di negara dengan mayoritas Muslim, namun 

juga terus berkembang di negara yang memiliki mayoritas non-muslim karena 

konsumen non-muslim sudah mulai mencari dan memakai produk halal yang 
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diyakini  sebagai produk yang lebih aman dan sehat (Suhana, Zailani, & 

Zainuddin, 2016).  

Marketing & Insights Manager Fonterra Food Services Indonesia Anindita 

Sari mengungkapkan, pertumbuhan industri penyedia makanan dan minuman 

(food service) di Indonesia sangat pesat. Hal ini tidak terlepas dari gaya hidup 

masyarakat saat ini yang lebih memilih kafe atau restoran sebagai tempat untuk 

berkumpul bersama teman atau keluarga. Hal tersebut dibuktikan dengan 

meningkatnya jumlah kafe, restoran besar dan kecil dengan berbagai macam 

konsep desain yang unik, menarik dan memberikan kenyamanan bagi 

pelanggannya juga semakin banyak ditemui (Pratiwi, 2015). 

Gambar 1.2 Pertumbuhan HOREKA (Hotel, Restoran dan Kafe) di 

Indonesia 

(Sumber : bps.go.id) 

 Di kutip dari bps.go.id, terdapat peningkatan dari tahun ke tahun pada sektor 

hotel, restoran & kafe di Indonesia, dimana penyumbang terbesar adalah restoran 

& kafe dengan jumlah 5.500-6.000 usaha (bps.go, 2017). 

Muslim di seluruh dunia menjadi lebih sadar tentang Halal pada kategori lain 

seperti makanan & minuman, farmasi, kosmetik, pakaian, perbankan & jasa 
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keuangan, pendidikan, rekreasi & hiburan dan layanan perhotelan & pariwisata 

(Said, Hassan, Musa, & Rahman, 2014). Hal tersebut menjadi daya tarik utama 

bagi perusahaan-perusahaan yang ingin menggarap bisnis dalam konteks halal di 

Indonesia (Rahmayani, 2017). 

Hingga tahun 2017, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan 

Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) telah memberikan sebanyak 

1.516 sertifikat halal kepada 1.169 perusahaan dengan jumlah produk yang sudah 

disertifikasi halal sebanyak 52.982 produk yang beredar (LPPOM MUI, 2017). 

Gambar 1.3 Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI 

Januari - Oktober 2017 

Sumber : (LPPOM MUI, 2017) 

Pada sektor makanan, banyak varian makanan dari negara lain yang masuk 

ke Indonesia, salah satunya adalah negara Jepang. Jepang merupakan salah satu 

negara di Asia yang paling banyak dikenal di seluruh dunia. Bukan hanya dari sisi 
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pariwisata dan kecanggihan teknologinya, namun juga ragam kuliner yang dikenal 

menggugah selera. Makanan tersebut yaitu sushi, bento, tempura, udon dan ramen 

(Joy, 2014). Menjamurnya gerai makanan Jepang membuktikan bahwa kuliner 

asal negara ini semakin mendapat tempat yang istimewa di mata masyarakat 

Indonesia (Susilawati, 2017).  

Salah satu makanan yang sedang menjamur di Indonesia yaitu ramen. Ramen 

merupakan mi yang berasal dari negeri China jika dilihat dari sisi sejarah. Namun, 

jika dilihat dari fenomena yang saat ini sedang terjadi, ramen telah menjadi 

makanan khas Jepang yang sudah populer di seluruh dunia, salah satunya 

Indonesia. Popularitas hidangan ini bisa ditemukan di banyak tempat meskipun 

tidak semua hidangan ramen di Indonesia menawarkan rasa yang otentik. Hal 

tersebut dilakukan karena restoran mencoba untuk menyesuaikan rasanya dengan 

selera lokal (Joy, 2014). Disamping itu, alasan masyarakat Indonesia menggemari 

makanan khas Jepang tersebut karena memiliki rasa yang khas serta cocok dengan 

lidah masyarakat Indonesia (Fauziah, 2017).  

Perkembangan restoran ramen di Indonesia tumbuh dengan pesat dilihat 

dari bertambahnya gerai makanan Jepang di pusat perbelanjaan (Pratiwi, 2015). 

Dari berbagai macam restoran yang ada di Indonesia khususnya Jakarta, beberapa 

restoran ramen dengan brand yang memiliki beberapa cabang, tidak semua 

cabangnya memiliki sertifikat Halal atau justru menyediakan sajian yang 

mengandung pork (babi) atau lard (lemak babi) (Fathoni, 2015).  

Peneliti telah melakukan survei dengan menghubungi tiga restoran ramen 

di wilayah Jakarta dengan cabang yang berbeda sebagai contoh. Peneliti 
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memastikan produk yang disediakan masing-masing restoran pada tiap cabang 

menggunakan bahan baku atau campuran yang Halal atau tidak melalui telepon 

yang dijawab langsung oleh manajer/supervisor restoran, namun ada beberapa 

cabang yang dijawab oleh pelayan yang memang bertugas menjaga meja reservasi 

restoran. Berikut hasil survei yang didapatkan peneliti: 
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Tabel 1.1 Contoh Restoran Ramen di Jakarta 

No. Nama 

Restoran 

Halal Non-halal 

1. Ikkudo 

Ichi 

● Kota Kasablanka ● Pantai Indah Kapuk 

● Grand Indonesia 

● Central Park 

● Puri Indah Mall 

● Pacific Place 

● Flavor Bliss 

● Mall Kelapa Gading 

● Mall Artha Gading 

● Sunter 

2. Hakata 

Ikkousha 

● Kemang 

● Senayan City 

● Pantai Indah Kapuk 

 

3. Ramen 

38 

Sanpachi 

● Gandaria City 

● Pasaraya Grande 

● Cilandak Town Square 

● Melawai 

● Sunter 

Sumber : Data Sekunder, diolah oleh peneliti dengan MS. Word 2007 

Dapat disimpulkan bahwa tidak semua cabang dengan satu brand  restoran 

menyediakan produk yang halal. Hal tersebut dilakukan pihak manajemen 

restoran untuk menyesuaikan kebutuhan konsumen yang beragam akan latar 

belakang mereka. Konsumen dengan kepercayaan agama, persepsi yang berbeda 

atapun kepedulian akan kehalalan suatu makanan, belum tentu mencari produk 

yang sudah pasti halal. Hal tersebut masih tabu dan menjadi fenomena yang 

sedang terjadi dewasa ini sehingga peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa saja 

yang mendorong niat pembelian halal pada masyarakat yang beragama Muslim 

akan restoran ramen Jepang yang tidak semuanya menyediakan produk halal. 

 Peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi niat 

beli konsumen seperti kesadaran halal (halal awareness), persepsi sosial pribadi 

(personal societal perception), keyakinan agama (religious belief), sertifikasi 
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halal (halal certification) dan pemasaran halal (halal marketing) terhadap niat 

membeli (purchase intention) pada produk makanan lebih tepatnya produk ramen 

halal pada restoran Jepang. 

Di karenakan permintaan untuk produk dan jasa halal telah meningkat 

(Bernama, 2009), dengan perpaduan dari segmen pasar halal terdapat keuntungan, 

penelitian tentang makanan halal dan pola konsumsinya oleh komunitas Muslim 

masih sangat penting untuk diteliti (Fischer, 2008). Pada beberapa literatur 

akademis, mengukur sikap yang tepat dari konsumen khususnya Muslim terhadap 

pembelian makanan halal, dimana niat tersebut masih dipertanyakan sehingga 

menjadi suatu penelitian yang kurang diteliti (Hayat M. Awan et al., 2015). 

 Pada studi Awan, Siddiquei & Haider (2015), dengan variabel halal 

awareness, religious belief,personal societal perception, halal certification, halal 

marketing dan purchase intention menghasilkan bahwa seluruh variabel terbukti 

berpengaruh positif terhadap purchase intention namun hanya halal Awareness 

yang tidak berpengaruh positif pada purchase intention (Hayat M. Awan et al., 

2015). Pada penelitian Aziz & Chok (2013) dengan variabel halal awareness, 

halal certification, product quality, marketing promotion, brand dan intention to 

purchase ditemukan bahwa product quality tidak berpengaruh positif terhadap 

intention to purchase, namun variabel lainnya terbukti berpengaruh positif (Aziz 

& Chok, 2013).  

 Pada penelitian yang dilakukan oleh Agung Nurcahyo dan Herry Hudrasyah 

dengan variabel halal awareness, halal certification, personal societal perception 

dan purchase intention, seluruh variabel terbukti berpengaruh positif terhadap 
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purchase intention (Nurcahyo & Hudrasyah, 2017). Studi yang dilakukan oleh 

Shaari & Arifin (2009), memiliki variabel marketing concept, halal awareness, 

halal certificate, religiousity dan purchase intention yang di uji menggunakan 

varimax factor analysis (Shaari & Arifin, 2009).  

 Lebih lanjut, penelitian ini juga dilatar belakangi oleh beberapa hal yang 

memiliki kekurangan pada penelitian terdahulu, yaitu penelitian dilakukan di 

sektor makanan Pakistan dalam konteks budaya yang berbeda sehingga dengan 

penerapan model yang sama di berbagai sektor dan negara dapat menghasilkan 

hasil yang beragam. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan upaya untuk 

menjawab keterbatasan penelitian sebelumnya dengan cara meneliti kembali pada 

geografis dan sektor yang berbeda. Secara teoritis, penelitian ini penting 

dilakukan karena kontribusinya terhadap wawasan tentang bagaimana konsumen 

menjadi lebih sadar akan isu halal khususnya di Jakarta, Indonesia.  

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian kali ini merupakan hasil model replikasi dari penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh (Hayat Muhammad Awan, Siddiquei, & Haider, 2015) yang 

bertajuk Factors Affecting Halal Purchase Intention – Evidence from Pakistan’s 

Halal Food Sector. Penelitian terdahulu menganalisa niat membeli pada 

masyarakat Muslim terhadap sektor makanan halal di Pakistan. Peneliti merasa 

penting untuk melanjutkan penelitian terdahulu dikarenakan penelitian terdahulu 

baru secara terbatas meneliti produk dalam konteks sektor makanan halal secara 

umum yang dilakukan pada penduduk di Pakistan. Penelitian ini juga 
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berkontribusi untuk menjawab saran tentang mempelajari dan menemukan faktor 

efektif pada niat pembelian konsumen (Azizpour et al., 2016). 

Adapun variabel yang diuji sebagai variabel yang mempengaruhi intention to 

purchase halal product (variabel eksogen), terdiri dari : halal awareness, personal 

societal perception, religious belief, halal certification, dan halal marketing 

(variabel endogen) . Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu, yaitu pengujian akan dilakukan di Indonesia pada tahun 2018, dengan 

memperluas cakupan dari penelitian terdahulu dimana populasi pengamatan akan 

dilakukan pada lintas generasi yang lebih heterogen sehingga diharapkan 

memiliki prediktibilitas yang lebih baik. Pengamatan akan dilakukan pada salah 

satu jenis makanan Jepang yang sedang berkembang dan digemari oleh warga 

Jakarta, yaitu produk ramen. Peneliti mengambil ramen sebagai objek penelitian 

dikarenakan saat ini Jakarta termasuk kota yang  memberi perhatian besar 

terhadap  masakan asal negeri sakura tersebut (Ruslina, 2018). 

Selanjutnya pada penelitian kali ini akan dilakukan pembatasan masalah agar 

penelitian dapat dilakukan sesuai dengan tujuan dan memudahkan dalam proses 

pengamatan. Penelitian ini terbatas pada konsumen Muslim di wilayah 

Jabodetabek yang sudah pernah membeli produk ramen halal pada restoran 

Jepang. Penelitian akan berfokus pada intention to purchase halal product, dimana 

terdapat beberapa variabel yang akan di uji terhadap intention to purchase halal 

product. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian kali ini ialah untuk 

memahami nilai dan kebutuhan konsumen Muslim serta untuk mengetahui faktor-

faktor pendorong konsumen Muslim dalam memilih produk halal. Peneliti yakin 
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bahwa model yang di usulkan dapat bertindak sebagai langkah awal yang penting 

menuju pemahaman yang komprehensif tentang perilaku konsumen dalam 

konteks niat untuk membeli produk halal. 

1.3 Rumusan Masalah 

Secara garis besar penelitian ini akan menjawab saran penelitian lanjut yang 

diajukan oleh Hayat M. Awan, Ahmad Nabeel Siddiquei dan Zeeshan Haider 

yang di publish pada tahun 2015. Penelitian tersebut menyarankan untuk 

penerapan model yang sama di sektor dan negara yang berbeda guna  memberikan 

hasil yang variatif.  Secara rinci penelitian ini memberikan jawaban dari penelitian 

sebelumnya sebagai berikut : 

1. Apakah halal awareness berpengaruh positif terhadap intention to 

purchase halal product? 

2. Apakah religious belief berpengaruh positif terhadap intention to purchase 

halal product? 

3. Apakah halal certification berpengaruh positif terhadap intention to 

purchase halal product? 

4. Apakah personal societal perception berpengaruh positif terhadap 

intention to purchase halal product? 

5. Apakah halal marketing berpengaruh positif terhadap intention to 

purchase halal product? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif halal awareness 

terhadap intention to purchase halal product 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif religious belief terhadap 

intention to purchase halal product 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif halal certification 

terhadap intention to purchase halal product 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif personal societal 

perception terhadap intention to purchase halal product 

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif halal marketing 

terhadap intention to purchase halal product. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi di dalam penelitian 

pemasaran untuk meberikan wawasan, pemikiran, dan pengetahuan baru 

yang nantinya dapat dijadikan sebagai referensi di dalam penyusunan 

penelitian serupa. 

2. Manfaat Praktisi 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak 

terkait di dalam memberikan fakta empiris. 
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1.6 Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitan dan sistematika 

penulisan penelitian.  

BAB II LANDASAN TEORI   

Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka, landasan teori, penelitian terdahulu, 

rerangka  konseptual dan model penelitian.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini terdiri dari objek penelitian, desain penelitian, metode 

pengambilan sampel, variabel dan operasionalisasi variabel, teknik 

pengolahan dan analisis data serta teknik pengujian hipotesis.  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian, profil responden, 

analisis dan pembahasan hasil penelitian serta implikasi manajerial.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab  

sebelumnya, saran bagi peneliti selanjutnya dan keterbatasan penelitian.
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BAB II 

 LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka  

Berdasarkan dengan judul penelitian oleh penulis mengenai “Analisis Faktor 

yang Mempengaruhi Niat Pembelian Halal (Studi pada Konsumen Mi Ramen 

Jepang Halal di Jabodetabek) maka diperlukan penjelasan mengenai pemasaran 

Islam, konsep halal serta variabel yang akan dibahas pada penelitian ini. 

2.1.1 Perilaku Konsumen Muslim (Muslim Consumer Behavior) 

Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai perilaku yang ditunjukkan 

oleh konsumen untuk mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan 

membuang produk dan layanan yang mereka harapkan akan memenuhi kebutuhan 

mereka (Schiffman & Kanuk, 2009). Perilaku konsumen serta perilaku lain yang 

dipengaruhi oleh aspek karakteristik budaya, sosial, pribadi dan psikologis 

sehingga beberapa teknik praktis di negara-negara barat misalnya tidak dapat 

diterapkan begitu saja di negara-negara Islam. Faktor budaya dianggap pengaruh 

terbesar pada keinginan dan perilaku seseorang. Sedangkan perilaku konsumen 

Muslim adalah perilaku yang dilakukan oleh seorang Muslim di mana untuk 

memenuhi kebutuhannya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan (materi), tetapi 

juga memenuhi kebutuhan spiritual (Yasida, Farhan, & Andriansyah, 2016).
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2.1.2 Konsep Halal (Halal Concept) 

Dalam bahasa Arab, Halal berarti “diizinkan”, yaitu salah satu istilah paling 

religius yang digunakan dalam Al Qur'an. Halal mengacu pada apa yang diizinkan 

oleh syariah, sebagai hukum yang mengatur semua aspek kehidupan seorang 

Muslim (Wilson & Liu, 2010). Halal berlaku untuk setiap aktivitas yang 

dilakukan oleh manusia. Dalam konteks ekonomi, mengacu pada bisnis yang 

dilakukan dengan cara yang diyakini diizinkan dalam Islam. Ketika digunakan 

dalam kaitannya dengan makanan, mengacu pada makanan sesuai dengan hukum 

Islam (Latif et al., 2014). Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan umat 

Islam untuk memakan semua yang halal. Salah satu dari banyak ayat dalam Al-

Qur'an yang menyampaikan perintah ini adalah : 

“Wahai manusia! Makanlah apa pun yang Halal, yang sehat yang ada di 

bumi, dan jangan mengikuti jejak setan; dia adalah musuh yang terbuka bagimu”. 

(Al-Baqarah, 2: 168).  

Untuk setiap produk makanan atau minuman yang diizinkan untuk 

dikonsumsi, harus sesuai dengan hukum diet Islam sebagaimana ditentukan dalam 

Al-Quran, Hadist (ucapan) Nabi Muhammad, Sunnahnya (tradisi) dan dalam Fiqh 

(pemahaman) dari para ahli hukum Islam. Al-Qur'an memiliki banyak perintah 

untuk mendidik umat Islam untuk memilih dan mengkonsumsi makanan yang 

baik. Makanan halal juga harus mematuhi standar ketat dalam kebersihan dan 

sanitasinya, tidak boleh berbahaya bagi kesehatan seseorang (Latif et al., 2014). 
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Semua makanan yang bersih diizinkan untuk dikonsumsi oleh Muslim 

(Ambali & Bakar, 2014), kecuali untuk kategori produk berikut yang berasal atau 

terkontaminasi dengan : 

1. Mengalir atau darah beku; 

2. Babi (seluruh organ dan bagian tubuhnya) termasuk semua produk yang 

terkandung;  

3. Hewan-hewan disembelih tanpa menyebut nama Allah SWT; 

4. Hewan dibunuh dengan cara mencegah darah mereka sepenuhnya terkuras 

dari tubuh mereka; 

5. Minuman keras dari semua jenis, termasuk alkohol dan obat-obatan; 

6. Hewan karnivora dengan taring, seperti singa, anjing, serigala atau 

harimau; 

7. Burung dengan cakar tajam (burung pemangsa) seperti elang, burung 

hantu atau burung nasar; dan 

8. Hewan seperti katak atau ular. 

Halal dan haram adalah istilah universal yang berlaku untuk semua aspek 

kehidupan Islam. Halal tidak hanya mencakup aspek-aspek agama dalam 

kehidupan, tetapi juga mencakup aspek kualitas dan higienis yang ketat yang 

sesuai dengan praktik manufaktur yang baik. Halal adalah tentang melihat 

persoalan dari semua sudut pandang, terutama dalam arti ekonomi dan ilmiah 

(Latif et al., 2014). Oleh karena itu, konsep halal (terutama makanan) benar-benar 

diperhatikan dari bahan mentah hingga diolah haruslah bergizi dan disiapkan dari 
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bahan-bahan yang diizinkan dengan cara yang bersih dan higienis (Lada, Harvey 

Tanakinjal, & Amin, 2009).  

2.1.3 Pemasaran Halal (Halal Marketing) 

Pemasaran Halal didefinisikan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan 

melalui produk dan layanan Halal dengan kesepakatan bersama, serta 

memperhatikan keamanan dan keselamatan pembeli dan penjual untuk mencapai 

kesejahteraan material dan spiritual di dunia dan akhirat (Alom & Haque, 2011). 

Sektor pangan halal berbagi standar umum dengan berbagai sektor pangan 

konvensional lainnya dalam hal pemasaran, tetapi bagaimanapun memiliki set 

eksplisit dari implikasi tertentu, dimana konsumen Muslim sebanding dengan 

beberapa kelompok konsumen lainnya dalam hal permintaan produk-produk 

makanan bergizi dan unggul, tetapi perbedaannya berasal dari kebutuhan mereka 

yaitu produk yang sesuai syariah (halal) (Hayat M. Awan et al., 2015).  

Penting untuk melihat masing-masing dari empat alat bauran pemasaran 

yang dapat digunakan untuk memuaskan pelanggan dan tujuan perusahaan 

(Power, 2018). Salehudin dan Mukhlis (2012) menambahkan bahwa cakupan dari 

pemasaran halal tidak hanya pada aspek produk (misalnya: tidak mengandung 

unsur atau bahan baku yang diharamkan) tetapi juga harga misalnya: penetapan 

harga yang tidak mengandung judi, gharar dan riba), promosi (misalnya: tidak 

menggunakan penipuan atau sumpah palsu, tidak menggunakan sex appeal dalam 

tayangan iklan), dan juga tempat (misalnya: tidak berjualan di tempat yang 
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dilarang seperti masjid atau pada waktu yang dilarang seperti waktu sholat 

berjamaah) (Salehudin & Mukhlis, 2012). 

Pengaruh yang diberikan oleh 'dikotomi halal-haram' dimanapun dalam 

kegiatan sehari-hari seorang Muslim yang membuat konsep pemasaran Halal 

dapat diterapkan, yang dapat diperluas ke produk dan layanan lain selain 

makanan. Pemasar dapat menciptakan keuntungan dengan adanya kecenderungan 

konsumen Muslim untuk melihat halal dan haram dalam segala hal, yaitu dengan 

menyediakan produk dan layanan mereka dalam versi halal dan menghasilkan 

produk inovatif (Islam & Chandrasekaran, 2013). 

Pasar syariah harus bebas merespons kekuatan pasar yang beroperasi di 

dalamnya dan mencerminkan pengaruh agregat dari pembeli dan penjual terhadap 

harga suatu kuantitas produk yang ditawarkan. Perusahaan-peusahaan harus 

menyadari bahwa di pasar Islami kekuatan pasar bebas untuk menentukan hanya 

sampai "kebebasan" pelanggan terancam. Kemungkinan besar mereka akan bebas 

menetapkan harga mereka tetapi jika mereka beroperasi pada tingkat produk dasar 

seperti makanan sehat, selalu ada kemungkinan pembatasan operasi dan batasan 

penetapan harga. Dalam pasar Islam, konsep kebebasan - termasuk kebebasan 

untuk menetapkan harga - dapat digambarkan sebagai kebebasan yang 

bertanggung jawab. Pembeli maupun penjual juga harus bersedia terlibat dalam 

pertukaran adil ini sehingga pembeli mengizinkan penjual memperoleh 

keuntungan yang cukup dan penjual membiarkan pembeli memperoleh produk 

yang diinginkan tanpa dibebani oleh harga atau biaya total yang terlalu tinggi. 
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Menambahkan dimensi keagamaan ke penentuan harga seperti yang ditunjukkan 

di atas mengubah hubungan pembeli-penjual dan berbagai ragamnya menjadi 

menguntungkan secara religius dan saling menguntungkan (Salehudin & Mukhlis, 

2012). 

Inti pemasaran agama Islam adalah dakwah, yang juga dikenal sebagai 

organisasi zaman sekarang sebagai promosi, komponen bauran pemasaran 

tradisional, atau produk 4P:product, price, place, dan promotion. Islam 

menambahkan dan menekankan sifat-sifat seperti kebaikan, kejujuran, 

gradualisme, janji sejati, keaslian, kepekaan terhadap kebutuhan orang lain, 

menghormati iman dan cara mereka, minat tulus terhadap kesejahteraan mereka, 

dan sebagainya. Sifat-sifat ini tidak mungkin dipatuhi tanpa motif dasar yang 

sangat kuat dan motifnya tidak lebih kuat daripada yang benar percaya bahwa 

surga adalah pahala bagi mereka yang dengan sepenuh hati mematuhi. Sebuah 

perusahaan diperintahkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan-pelanggannya 

dengan cara yang meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran mereka melalui 

sistem penciptaan nilai tambah. Pelanggan tersebut harus selalu diinformasikan 

dan kebutuhan itu harus dipenuhi secara akurat, tepat waktu, dan murni. Dalam 

implikasinya, praktek promosi dan pengiklanan tidak diperbolehkan mengacu 

pada seksualitas, indulgensi, kebencian dan rasisme. Orang yang melakukan 

promosi harus dikenali sebagai seorang muslim, khususnya dalam hal makanan, 

serta menghindari celebrity showbiz (Alserhan, 2016). 

  

Analisis Faktor yang Mempengaruhi..., Maulidia Joana Putri, Ma.-Ibs, 2018



22 

 

 

Indonesia Banking School 

 

Terdapat indikator yang menunjukkan sejauh mana konsumen menilai 

tingkat Halal marketing, seperti yang sudah dijelaskan oleh Awan dkk (2015) dan 

Shaari & Arifin (2009) : 

1. Saya melakukan pembelian pada restoran dengan merek yang sudah 

terkenal; 

2. Harga dapat mempengaruhi saya dalam membeli makanan halal; 

3. Duta atau bintang iklan penting dalam membeli makanan halal; 

4. Menurut saya lokasi memainkan peran penting dalam pembelian makanan 

halal. 

2.1.4 Kesadaran Halal (Halal Awareness) 

Di negara-negara mayoritas Muslim, konsep Halal adalah kunci mutlak 

untuk kegiatan konsumsi (Azam, 2016). Kata 'kesadaran' didefinisikan sebagai 

pengetahuan atau pemahaman tentang subjek atau situasi tertentu. Kesadaran 

adalah kemampuan untuk merasakan, mempersepsikan, serta menjadi sadar akan 

peristiwa atau objek. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai konsep tentang 

menyiratkan pemahaman dan persepsi terhadap peristiwa atau subjek (Aziz & 

Chok, 2013). "Kesadaran" secara harfiah, memiliki pemahaman atau pengetahuan, 

bahkan jika hanya sebagian, terhadap subjek yang menarik. Kesadaran tentang 

subjek menciptakan dasar dan membentuk latar belakang dimana pendapat 

terbentuk, meskipun pendapat itu subjektif. Tingkat kesadaran tergantung pada 

kualitas informasi yang tersedia dan akses ke informasi tersebut (Annabi & 

Ahmed, 2015). 
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 Secara harfiah, kata kesadaran dalam konteks Halal berarti memiliki minat 

khusus atau pengalaman tentang sesuatu dan/atau mendapat informasi yang baik 

tentang apa yang terjadi pada saat ini berkaitan dengan makanan, minuman dan 

produk Halal (Azam, 2016). Kesadaran halal ditentukan oleh sikap positif 

(Golnaz, R., Zainulabidin, M., Mad Nasir, S. and Eddie Chiew, 2010). Kesadaran 

halal dapat dikonseptualisasikan sebagai proses mendapatkan informasi dalam 

rangka meningkatkan tingkat kesadaran terhadap apa yang diperbolehkan bagi 

muslim untuk makan, minum, dan digunakan. Kesadaran Halal dapat 

digambarkan sebagai tingkat pemahaman isu-isu kontemporer tentang Halal dan 

menerapkan pengetahuan yang dikumpulkan dalam membentuk persepsi terhadap 

subjek (Annabi & Ahmed, 2015). Kesadaran dalam konteks ini juga dilihat 

dengan apakah konsumen dapat mendeteksi logo makanan Halal atau 

mengingatnya nanti (Erdem, Varinli, & Yildiz, 2015).  

Indikator dalam variabel Halal awareness menurut Ahmad et al. (2013) dan 

Shaari (2013) adalah sebagai berikut : 

1. Saya mengerti tentang konsep Halal; 

2. Bagi saya produk halal adalah produk dengan sertifikat Halal; 

3. Saya sadar akan proses yang ketat untuk mendapatkan sertifikasi Halal; 

4. Saya percaya bahwa produk Halal lebih aman untuk dikonsumsi; 

5. Sangat penting bagi saya untuk mengkonsumsi makanan yang Halal. 
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2.1.5 Kepercayaan Agama (Religious Belief) 

Islam mendefinisikan agama tidak hanya berhubungan dengan spiritualitas, 

tetapi agama adalah seperangkat keyakinan, aturan dan peraturan serta pedoman 

moral untuk setiap aspek kehidupan manusia, termasuk aturan dalam 

mengkonsumsi makanan dan minuman sesuai ajaran Islam. Dinyatakan dengan 

jelas bahwa makanan dan minuman Halal diperbolehkan sementara yang terlarang 

dilarang untuk dikonsumsi manusia (Yasida et al., 2016). Agama telah 

diidentifikasi sebagai faktor signifikan untuk menjelaskan perilaku pembeli (Al-

Hyari, Alnsour, Al-Weshah, & Haffar, 2012).  

Agama sebagai suatu sistem dimana orang-orang menanggapi apa yang 

mereka yakini adalah suci (Rezai, Mohamed, Shamsudin, & Chiew, 2009). 

Agama bukanlah suatu trend yang dapat ditolak oleh pemasar sebagai perubahan 

jangka pendek, tetapi lebih merupakan fenomena jangka panjang. Oleh karena itu 

dianggap sebagai konstruks yang penting dalam memahami konsumen. Agama 

adalah kekulturan yang penting untuk diteliti karena merupakan salah satu 

institusi sosial paling universal dan berpengaruh signifikan terhadap sikap, nilai, 

dan perilaku orang baik pada tingkat individu maupun  masyarakat (Ibrahim & 

Ismail, 2015). 

Tingkat religiusitas pada diri seseorang dirasa penting karena mampu 

mempengaruhi individu secara kognitif dan perilaku. Orang-orang religius 

memiliki sistem nilai yang berbeda dengan seseorang yang kurang religius dan 

non-religius. Anggapannya adalah bahwa orang yang sangat religius akan 
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mengevaluasi dunia melalui skema keagamaan dan dengan demikian seorang 

religius akan mengintegrasikan agamanya ke dalam sebagian besar hidupnya. Jika 

seorang religus sangat menerima doktrin ajaran agamanya, mereka cenderung 

akan mematuhi peraturan dan kode etik yang ditetapkan oleh doktrin agama, 

misalnya, menghadiri ibadah secara rutin setiap minggu dan secara konsisten 

berkomitmen terhadap praktik keagamaan dan keanggotaan kelompok agama 

tersebut. Jika sebaliknya, apabila seseorang memiliki kepercayaan ajaran agama 

yang lemah, mereka mungkin merasa bebas berperilaku dengan cara lain. Oleh 

karena itu, seberapa kuat konsumen berkomitmen terhadap religiusitas juga harus 

menjadi pertimbangan dalam memahami sifat perilaku konsumen (Ibrahim & 

Ismail, 2015) 

Anggota kelompok agama yang berbeda cenderung membuat keputusan 

pembelian yang dipengaruhi oleh identitas agama mereka. Pengetahuan atau 

keyakinan agama adalah panduan terbaik untuk menentukan konsumsi makanan 

seseorang karena beberapa agama memberlakukan pembatasan makanan, 

misalnya, larangan daging babi dan bukan daging yang disembelih secara ritual di 

Yahudi dan Islam, serta daging babi dan daging sapi dalam agama Hindu dan 

Budha. Agama Kristen, bagaimanapun, tidak memiliki tabu dalam konteks 

makanan (Ambali & Bakar, 2013). Secara khusus, konsumen Muslim akan 

mempertimbangkan untuk membeli suatu produk jika mereka yakin bahwa 

produk tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan keyakinan mereka 

(Sharma, Newaz, & Fam, 2017). 
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Indikator dalam variabel religious belief  menurut Ahmad et al. (2013) dan 

Shaari (2013) adalah sebagai berikut : 

1. Saya percaya kepada Allah, Muhammad SAW, Quran dan Sunnah; 

2. Saya melaksanakan shalat 5 waktu; 

3. Saya menunaikan haji jika mampu; 

4. Saya membayar zakat tepat waktu; 

5. Saya mengikuti pendapat agama yang menyarankan untuk membeli 

produk halal; 

6. Saya menghindari membeli produk yang dianggap makruh. 

2.1.6 Persepsi Sosial Pribadi  (Personal Societal Perception) 

Persepsi adalah proses bagaimana orang memilih, mengatur, dan 

menginterpretasikan masukan - masukan informasi untuk menciptakan gambaran 

makna keseluruhan. Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses kategorisasi dan 

interpretasi menjadi selektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

seseorang adalah karakteristik seseorang dalam persepsi dan faktor situasional. 

Standar yang sangat subjektif memiliki efek yang lebih kuat pada tujuan 

pembelian makanan halal (Nurcahyo & Hudrasyah, 2017).  

Lee dan Green (1991) menemukan bahwa standar subyektif penting untuk 

tujuan peramal perilaku di Filipina, sementara sikap ditemukan mengungguli 

dampak standar subjektif di Amerika Serikat. Studi oleh Mukhtar & Butt (2010), 
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juga menemukan bahwa norma subjektif tampaknya menjadi yang terkuat dari 

semua prediktor untuk memilih produk halal. Sebuah penelitian serupa Pepper et 

al., (2010) telah menemukan norma subjektif menjadi prediktor niat membeli 

yang paling berpengaruh (Nurcahyo & Hudrasyah, 2017). 

Indikator dalam variabel personal societal perception menurut Awan et 

al., (2015) adalah sebagai berikut : 

1. Adanya tekanan sosial bagi saya untuk membeli produk halal; 

2. Produk halal mudah ditemukan di lingkungan saya; 

3. Saya bersedia berupaya keras untuk mendapatkan produk halal; 

4. Saya memiliki persepsi positif untuk membeli produk halal; 

5. Saya memiliki keyakinan bahwa produk halal adalah hal yang 

mengarahkan saya pada sikap yang menguntungkan. 

2.1.7  Sertifikasi Halal (Halal Certification) 

Konsumen Muslim saat ini dihadapkan dengan berbagai pilihan produk dan 

layanan, yang entah bagaimana diragukan. Produsen dan pemasar secara tidak 

langsung terpaksa menggunakan sertifikasi dan logo halal sebagai cara untuk 

menginformasikan dan meyakinkan target konsumen mereka bahwa produk 

mereka halal dan sesuai syariah (Ambali & Bakar, 2014). Sertifikat halal adalah 

dokumen yang dikeluarkan oleh organisasi Islam yang berwenang menyatakan 

bahwa produk tersebut memenuhi hukum Islam dan dapat digunakan oleh 

Muslim. Sertifikasi halal dari organisasi Islam yang diakui membantu 

membangun kepercayaan di antara konsumen halal dan merupakan kesaksian 
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yang dapat diandalkan untuk mendukung klaim produsen bahwa produk mereka 

memenuhi persyaratan halal (Islam & Chandrasekaran, 2013). Oleh karena itu, 

asosiasi sertifikasi halal telah didirikan berfungsi memastikan bahwa produk 

makanan memenuhi tolok ukur halal (Latif et al., 2014). 

 Sertifikasi halal dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dari konsumen 

(Yunos, Mahmood, & Mansor, 2014). Ketika suatu produk bersertifikat Halal, 

terdapat simbol yang biasanya dicetak pada produk untuk menginformasikannya 

kepada konsumen. Ada beberapa simbol lain yang digunakan oleh lembaga 

sertifikasi Halal, seperti huruf Arab, huruf Arab untuk kata Halal atau kata "Halal” 

sebenarnya.  Namun, produk akan lebih diterima oleh konsumen Muslim jika logo 

tersebut berasal dari lokal atau otoritas Halal. Dalam kasus produk impor, logo 

tersebut harus berasal dari organisasi sertifikasi Halal yang bereputasi baik 

(Hanzaee & Ramezani, 2011). Logo Halal adalah elemen paling penting yang 

dipertimbangkan sebelum membeli produk (Mohamed Syazwan Ab & Mohd 

Remie Mohd, 2012).  

Sertifikasi Halal dalam konteks industri makanan mengacu pada 

pemeriksaan proses makanan (persiapan, penyembelihan, bahan yang digunakan, 

pembersihan, penanganan, pengolahan dan penyimpanan), termasuk transportasi 

dan distribusi. Sertifikasi Halal hanya dapat diperoleh ketika makanan telah 

diverifikasi sebagai makanan bergizi dan disiapkan dari bahan yang diizinkan 

dengan cara yang bersih dan higienis (Yunos et al., 2014). Oleh karena itu, 

sertifikasi Halal berarti seluruh rantai pasokan makanan yang sesuai dengan 
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aturan diet Islami yang tidak mentolerir materi haram (dilarang) (Zannierah Syed 

Marzuki, Hall, & Ballantine, 2012).  

Secara obyektif, tujuan utama sertifikasi Halal adalah untuk memastikan 

bahwa persyaratan Halal dari barang-barang tersebut diamati dengan ketat (Abdul, 

2014). Dengan demikian, sertifikasi Halal dirasakan oleh manajer restoran sebagai 

aspek penting dalam jasa industri makanan. Mereka merasa bahwa sertifikasi 

halal sangat dominan dalam industri restoran, karena mendorong pengelola 

restoran untuk memiliki pengetahuan tentang pemahaman dan praktik spiritual 

umat Islam khususnya dalam konsumsi makanan (Zannierah Syed Marzuki et al., 

2012). 

Di Indonesia, sertifikasi Halal didasarkan pada pedoman umum sistem 

jaminan Halal yang dilaksanakan oleh LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian untuk 

Makanan, Obat-obatan, dan Kosmetika). Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara 

berurutan memastikan bahwa seluruh proses produksi sesuai dengan hukum 

Islam. Namun, surat pernyataan Halal atau persetujuan logo Halal pada label 

dikeluarkan oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) (Spiegel et al., 

2012). Oleh karena itu, asosiasi sertifikasi Halal telah didirikan berfungsi 

memastikan bahwa produk makanan memenuhi tolok ukur Halal (Latif et al., 

2014) 

Sertifikasi Halal memiliki peran yang semakin penting dalam permintaan 

global yang terus meningkat untuk produk Halal. Apalagi, Indonesia sebagai 

negara mayoritas Muslim, menyediakan produk Halal menjadi sebuah kewajiban. 
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Konsumen Muslim di Indonesia mencari informasi tentang sertifikasi Halal suatu 

produk dan membatalkan pembelian mereka jika produk tersebut tidak memiliki 

sertifikasi Halal(Erdem et al., 2015). Dengan demikian peluang pasar baik untuk 

makanan Halal sangat terbuka luas dan menjanjikan, sehingga dapat digunakan 

sebagai peluang bisnis bagi masyarakat Indonesia (Nurcahyo & Hudrasyah, 

2017). 

Indikator dalam variabel Halal certification menurut Shaari & Arifin (2009) 

dan Awan et al., (2015) adalah sebagai berikut : 

1. Menurut saya sertifikasi halal penting dalam memilih produk; 

2. Bagi saya tidak masalah siapa yang mengeluarkan sertifikasi halal; 

3. Saya tahu untuk membedakan antara sertifikasi halal asli dan tidak asli; 

4. Dengan adanya sertifikasi halal, mampu meyakinkan saya bahwa produk 

tersebut halal; 

5. Produk bersertifikasi halal lebih memiliki daya tarik daripada produk yang 

tidak bersertifikasi halal. 

2.1.8 Niat untuk Membeli Produk Halal (Intention toPurchase Halal Product) 

Niat mencerminkan perilaku masa depan. Niat dari pembelian produk Halal 

sebagai pendahulu proses pembelian yang sebenarnya (Afendi, Azizan, & Darami, 

2014). Niat membeli adalah kecenderungan konsumen untuk membeli sesuatu 

atau mengambil tindakan apapun yang kaitannya dengan pembelian dan diukur 

dengan kemungkinan bahwa konsumen melakukan pembelian (Nurcahyo & 

Hudrasyah, 2017). Niat pembelian makanan Halal secara rutin diukur dan 
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digunakan oleh praktisi pemasaran sebagai masukan untuk penjualan atau 

perkiraan pangsa pasar (Nezakati, Kuan, & Asgari, 2011). Menilai niat pembelian 

halal akan membantu untuk lebih memahami kebutuhan dan harapan konsumen 

(Shaari & Arifin, 2009). 

Lebih jelasnya, konsumen melakukan pembelian produk Halal maka mereka 

telah memenuhi peran sebagai Muslim yang baik dan pantas mendapat pahala di 

akhirat kelak (Ibrahim & Ismail, 2015). Sebagai bukti, terdapat hubungan yang 

signifikan positif antara sikap dan niat untuk membeli produk Halal di antara 

konsumen terpilih di Malaysia (Alam & Sayuti, 2011). 

Niat membeli diukur dengan pernyataan tidak membeli-mau membeli, akan 

membeli-tidak akan membeli, akan melakukan pembelian ulang-tidak akan 

lakukan untuk membeli lagi  (Yunus et al., 2014). Konsumen tidak cukup terpapar 

dengan sertifikasi halal dan merek Halal melalui komunikasi pemasaran dan 

disarankan untuk menggunakan pemasaran dan branding yang lebih besar untuk 

mempromosikan dan menjual produk dan layanan halal (Rajagopal, Ramanan, 

Visvanathan, & Satapathy, 2011).  

Indikator dalam variabel intention to purchase halal product menurut Bian 

& Forsythe (2011), Aziz & Chok (2013) dan Park & Lee (2011) yaitu sebagai 

berikut : 

1. Ketika saya akan membeli produk makanan, saya akan 

mempertimbangkan untuk membeli produk ini; 

2. Saya suka untuk memilih produk ini; 
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3. Menurut saya, memilih produk ini adalah ide yang bagus; 

4. Saya akan merekomendasikan teman saya untuk membeli produk ini; 

5. Saya bermaksud membeli produk ini di masa mendatang. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai 

landasan penyusunan hipotesis serta pembahasan. Berdasarkan teori-teori pada 

penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa penelitian terdahulu mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi intention to purchase halal product. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama 

Peneliti 

Judul Variabel Hasil Penelitian Research Gap 

1. Hayat M. 
Awan, 
Ahmad 
Nabeel 

Siddiquei 
dan Zeeshan 

Haider 

 

(Hayat M. 
Awan et al., 

2015) 

Factors 
affecting 

Halal 
purchase 

intention – 
evidence from 

Pakistan’s 
Halal food 

sector 

Halal Awareness, 
Religious Belief, 

Personal Societal 
Perception, 

Halal 
Certification, 

Halal Marketing 
dan Purchase 

Intention 

1. Halal awareness tidak 
berpengaruh positif 
terhadap intention to 

purchase Halal product 

2. Religious belief 
berpengaruh positif 
terhadap intention to 

purchase Halal product 

3. Personal societal 
perception berpengaruh 
positifterhadap intention 

to purchase Halal 
product 

4. Halal certification 
berpengaruh positif 
terhadap intention to 

purchase Halal product 

5. Halal marketing 
berpengaruh positif 
terhadap intention to 

purchase Halal 

Menguji pada 

konteks yang 
berbeda dimana 

penelitian 
sebelumnya 

menguji pada 
sektor makanan 

halal pada 
umumnya, 

sedangkan pada 
penelitian ini 

mengkaji pada 
sektor makanan 
dengan lingkup 
yang lebih kecil 
yaitu mi ramen 

Jepang 
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No. Nama 

Peneliti 

Judul Variabel Hasil Penelitian Research Gap 

2. Yuhanis 
Abdul Aziz 
dan Nyen 
Vui Chok 

 

(Aziz & 
Chok, 2013) 

The Role of 
Halal 

Awareness, 
Halal 

Certification, 
and Marketing 
Components 

in 
Determining 

Halal 
Purchase 
Intention 

Among Non-
Muslims in 
Malaysia 

Halal Awareness, 
Halal 

Certification, 
Product Quality, 

Marketing 

Promotion, Brand 
dan Intention to 

Purchase 

1. Halal awareness 
berpengaruh positif pada 

intention to purchase 

2. Halal certification 
berpengaruh positif pada 

intention to purchase 
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Sumber : Data Sekunder, diolah oleh peneliti menggunakan Ms. Word 2007 

Penelitian sebelumnya menunjukan bahwa purchase intention dipengaruhi 

oleh beberapa variabel, namun dari penelitian-penelitian tersebut masih terdapat 

hasil yang tidak konsisten. Sehingga peneliti mencoba meneliti kembali dengan 

geografis dan objek yang berbeda.  
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2.3 Rerangka Pemikiran 

Rerangka pemikiran mencakup argumentasi logis dari setiap variabel yang 

diajukan dalam penelitian. Adapun argumentasi yang akan disampaikan bertujuan 

untuk memperjelas dan memperkuat setiap hubungan variabel independent 

terhadap variabel dependent. Argumentasi dan teori dasar yang digunakan 

merujuk kepada literatur dan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai 

acuan untuk membangun hipotesis penelitian. 

2.3.1 Pengaruh Halal Awareness terhadap Intention to Purchase Halal 

Product 

Kesadaran produk halal ditentukan oleh sikap positif. Sikap positif adalah 

persepsi yang menguntungkan dari kesadaran halal (Golnaz, R., Zainulabidin, M., 

Mad Nasir, S. and Eddie Chiew, 2010). Alam dan Sayuti (2011), juga melaporkan 

hasil serupa bahwa sikap positif adalah persepsi yang menguntungkan terhadap 

konsep halal dan kesadaran halal (Alam & Sayuti, 2011). Kesadaran halal, sebagai 

variabel yang menunjukan tingkatan kesadaran konsumen akan produk halal, 

menunjukan sebuah hubungan yang signifikan dan postif terhadap minat beli. 

Pengetahuan memiliki pengaruh terhadap niat, karena seiring meningkatnya 

pengetahuan cenderung mempengaruhi niat(Hayat M. Awan et al., 2015). Halal 

awareness ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap niat membeli produk 

halal (Awan et al., 2015; Aziz & Chok, 2013; Nurcahyo & Hudrasyah, 2017; 

Shaari & Arifin, 2009; Yunus et al., 2014). Berdasarkan penjelasan diatas, maka 

dapat terbentuk hipotesis sebagai berikut: 
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H1 : Halal Awareness berpengaruh positif terhadap Intention to Purchase  

Halal Product. 

2.3.2 Pengaruh Religious Belief terhadap Intention to Purchase Halal Product 

Niat dan perilaku konsumen dipengaruhi oleh agama. Agama diyakinkan 

sebagai faktor penting dalam memutuskan pembelian makanan serta 

mengembangkan kebiasaan makan individu dan masyarakat (Khalek, 2015). 

Agama dapat mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen serta keputusan 

pembelian makanan dan kebiasaan makan (Gumbri & Norlida Mohd Noor, 2015). 

Nilai-nilai spiritual mempengaruhi gaya hidup yang kemudian mempengaruhi 

tindakan seseorang (Ahmed, 2008). Religiusitas memiliki efek yang kuat pada 

tindakan dan perilaku konsumen untuk membeli makanan halal. Tingkat 

religiusitas individu juga secara positif mempengaruhi sikap terhadap produk 

halal (Hayat M. Awan et al., 2015). Karena itu, persepsi agama menjadi aspek 

penting yang mempengaruhi tindakan konsumsi (Essoo & Dibb, 2004). 

Perlu dicatat bagaimana tingkat religiusitas konsumen dalam keyakinan 

agama mereka yang dapat mempengaruhi pemahaman terhadap prinsip-prinsip 

halal (Rezai, Mohamed, & Nasir Shamsudin, 2012). Lalu, kepercayaan agama 

ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap niat membeli produk Halal 

(Ambali & Bakar, 2013; Hayat M. Awan et al., 2015; Shaari & Arifin, 2009). 

Jadi, agama memainkan peran yang berpengaruh dalam pengambilan 

keputusan konsumen (Ibrahim & Ismail, 2015). Berdasarkan uraian diatas, maka 

dapat terbentuk hipotesis sebagai berikut: 
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H2 :Religious Belief berpengaruh positif terhadap Intention to Purchase 

Halal Product. 

2.3.3 Pengaruh Halal Certification terhadap Intention to Purchase Halal 

Product 

Terdapat hubungan yang signifikan antara sertifikasi Halal terhadap niat beli 

(Nurcahyo & Hudrasyah, 2017). Dengan adanya sertifikasi halal, akan berdampak 

langsung bagi konsumen, terutama komunitas Muslim untuk menggunakan suatu 

produk. Munculnya rasa aman dan nyaman dalam mengonsumsi produk akan 

meningkatkan kepercayaan diri dan minat membeli (Nurcahyo & Hudrasyah, 

2017). Menurut Aziz dan Chok (2013), sertifikasi halal memiliki pengaruh yang 

signifikan dan positif terhadap minat beli. Hal serupa juga diungkapkan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Awan et al., (2014). Sehingga dalam penelitian ini 

juga ingin melihat pengaruh sertifikasi halal terhadap minat beli. Halal 

certification ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap niat membeli halal 

(Ambali & Bakar, 2013; Hayat M. Awan et al., 2015; Aziz & Chok, 2013; 

Nurcahyo & Hudrasyah, 2017; Shaari & Arifin, 2009).  Dari penjelasan di atas, 

maka dapat terbentuk hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Halal Certification berpengaruh positif terhadap Intention to Purchase 

Halal Product. 
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2.3.4 Pengaruh Personal Societal Perception terhadap Intention to Purchase 

Halal Product 

Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses pengkategorian dan 

interpretasi individu menjadi lebih selektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

persepsi seseorang adalah karakteristik dan faktor situasional. Standar yang sangat 

subjektif memiliki efek yang lebih kuat pada tujuan pembelian makanan halal. 

Lee dan Green (1991) menemukan bahwa standar subjektif adalah penting untuk 

tujuan peramal perilaku di Filipina, sedangkan sikap ditemukan mengungguli 

dampak standar subjektif di Amerika Serikat. Penelitian oleh Pepper dkk., (2010) 

telah menemukan norma subjektif menjadi prediktor niat membeli yang paling 

berpengaruh (Nurcahyo & Hudrasyah, 2017). Studi Mukhtar dan Butt (2012) juga 

menemukan bahwa norma subjektif tampaknya menjadi yang terkuat dari semua 

prediktor untuk memilih produk Halal (Mukhtar & Mohsin Butt, 2012). 

Ditemukan bahwa persepsi sosial pribadi memiliki pengaruh positif terhadap niat 

membeli produk Halal (Awan et al., 2015; Nurcahyo & Hudrasyah, 2017). Maka 

dari uraian di atas, dapat terbentuk hipotesis sebagai berikut : 

H4 :Personal Societal Perception berpengaruh positif terhadap Intention to 

Purchase Halal Product. 

2.3.5 Pengaruh Halal Marketing terhadap Intention to Purchase Halal 

Product 

Pemasaran Halal mengasumsikan bahwa agama mempengaruhi pilihan 

konsumen (Awan et al., 2015). Dengan demikian, mengikuti hukum, prinsip dan 
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pedoman Islam dalam keputusan pemasaran yang strategis yaitu dengan 

merancang, mengkomunikasikan, serta memberikan produk dan layanan kepada 

pelanggan sesuai dengan syariah (Islam & Chandrasekaran, 2013).  

Faktor-faktor penting terkait pemasaran juga memainkan peran penting 

dalam memprediksi niat untuk membeli produk Halal (Aziz & Chok, 2013). Halal 

marketing ditemukan berpengaruh positif dan menjadi prediktor terkuat terhadap 

niat membeli Halal (Awan et al., 2015; Aziz & Chok, 2013). Dari uraian di atas, 

dapat disebut sebagai berikut: 

H5 :Halal Marketing berpengaruh positif terhadap Intention to Purchase 

Halal Product.  
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2.4 Model Penelitian 

Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas, maka dapat dibentuk suatu 

model penelitian : 

 

 

Gambar 2.2  Model Penelitian 

Sumber : Model Penelitian di Adopsi dari Penelitian Terdahulu (Awan et al., 

2015). 
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Hipotesis Penelitian: 

Hipotesis 1 : 

Ha1 : Halal Awareness berpengaruh positif terhadap Intention to Purchase Halal 

Product 

Ho1 : Halal Awareness tidak berpengaruh positif terhadap Intention to Purchase 

Halal Product 

Hipotesis 2 : 

Ha2 :Religious Belief berpengaruh positif terhadap Intention to Purchase Halal 

Product 

Ho2 :Religious Belief tidak berpengaruh positif terhadap Intention to Purchase 

Halal Product 

Hipotesis 3 : 

Ha3 :Personal Societal Perception berpengaruh positif terhadap Intention to 

Purchase Halal Product 

Ho3 :Personal Societal Perception tidak berpengaruh positif terhadap Intention to 

Purchase Halal Product 

Hipotesis 4 : 

Ha4 :Halal Certification berpengaruh positif terhadap Intention to Purchase Halal 

Product 

Ho4 :Halal Certification tidak berpengaruh positif terhadap Intention to Purchase 

Halal Product 

Hipotesis 5 : 

Ha5 : Halal Marketing berpengaruh positif terhadap Intention to Purchase Halal 

Product 

Ho5 : Halal Marketing tidak berpengaruh positif terhadap Intention to Purchase 

Halal Product 
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BAB  III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data yang 

sesuai. Objek dalam penelitian ini adalah mi ramen yang merupakan salah satu 

makanan pada restoran khas Jepang. Ramen merupakan mi kuah Jepang yang 

berasal dari Cina dan telah menjadi hidangan yang sangat populer di Jepang. Ciri 

khas dari ramen adalah bentuk mi yang tipis dan berwarna kuning merupakan 

hasil buatan tangan atau buatan mesin. Sekilas memang mirip dengan mi instan 

yang ada di Indonesia. Namun mi ramen memiliki diameter yang lebih kecil (HIS 

Travel, 2015). 

Gambar 3.1 Macam-macam Ramen 

Sumber :www.his-travel.com (2015) 

Mi tersebut dimasukkan ke dalam kuah yang dibuat dari berbagai jenis kaldu, 

bumbu dan lauk yang ditambahkan di atas mi. Kaldu tersebut diambil dari 

campuran berbagai bahan seperti tulang babi, tulang sapi, tulang ayam, 

katsuobushi, sababushi, niboshi, konbu, kacang kedelai gongseng, shiitake, 
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bawang bombay atau daun bawang. Ramen di klasifikasikan berdasarkan jenis 

kuahnya, yaitu yang pertama adalah Shoyu (kecap asin) khas Jepang.  

Kuah ramen yang menggunakan shoyu sebagai bahan dasarnya akan 

berwarna kecoklatan dan transparan. Kedua, dengan menggunakan Miso sebagai 

bahan dasarnya. Jenis ramen ini berkuah lebih kental dan berwarna kuning 

kecoklatan. Dihasilkan dari campuran pasta miso dengan kaldu ayam atau babi. 

Rasa yang dihasilkan dari kuah tersebut memiliki rasa yang lebih gurih. Ketiga 

yaitu kuah yang menggunakan Shio (garam) sebagai bahan dasarnya. Ramen yang 

menggunakan Shio memiliki warna kuah yang bening. Yang terakhir adalah kuah 

tonkotsu yang berasal dari kaldu tulang babi. Memiliki kuah yang berlemak dan 

berwarna putih dengan rasa yang gurih (dinomaster, 2014).  

Ramen di setiap daerah memiliki kekhasannya sendiri. Contohnya yaitu 

Tokyo ramen berbahan dasar kaldu katsuoboshi ditambah dengan shoyu. Ramen 

Kyoto memiliki citarasa kuah yang berbeda-beda seperti rasa kecap asin, kuah 

yang berminyak dan kuat yang sangat kental dan berminyak. Selanjutnya 

Hakodate ramen yang memiliki kuah rasa shio atau asin ala Hakodate, memakai 

bubuk keju sebagai penyedap. Ramen Kobe disajikan dengan berlembar-lembar 

irisan daging di atasnya. Selain itu, pelengkapnya adalah asinan lobak dan sayur 

kucai (HIS Travel, 2015). 

Penelitian ini dilakukan dengan survei online kepada responden. 

Targetresponden untuk penelitian ini adalah seluruh responden yang berada di 
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wilayah Jabodetabek dan sudah pernah melakukan pembelian produk ramen yang 

halal pada restoran Jepang. 

3.2 Desain Penelitian 

Pemahaman desain penelitian oleh Malhotra (2009) yaitu sebuah kerangka 

kerja yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian untuk menentukan 

prosedur apa yang diperlukan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

untuk menyusun dan memecahkan masalah penelitian. Seorang peneliti harus 

menentukan metode penelitian dan pendekatan terhadap masalah yang akan di 

teliti dalam melakukan sebuah penelitian (Malhotra, 2009). 

Penelitian deskriptif (descriptive) merupakan jenis penelitian konklusif yang 

tujuan utamanya untuk mendeskripsikan karakteristik objek yang diteliti − 

biasanya karakteristik atau fungsi pasar. Penelitian deskriptif dirancang untuk 

membantu pembuat keputusan dalam menentukan, mengevaluasi, dan memilih 

alternatif terbaik dalam memecahkan masalah. Metode deskriptif digunakan untuk 

memperoleh gambaran nyata bagaimana variabel-variabel yang di ujikan 

mempengaruhi niat beli konsumen (Malhotra, 2009). Maka dari itu, jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif.  

Karakteristik penelitian yang digunakan adalah cross-sectional atau biasa di 

sebut survei sampel, dimana peneliti melakukan survei atau pengukuran yang 

melibatkan pengumpulan informasi satu kali dalam satu periode tertentu dari 

setiap sampel elemen populasi tertentu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian 
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kuantitatif, yaitu metodologi riset yang berupaya untuk mengkuantifikasi data dan 

biasanya menerapkan analisis statistik tertentu (Malhotra, 2009). 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

3.3.1 Jenis dan Teknik Pengambilan Data 

Didalam penelitian ini, peneliti membutuhkan dan mengumpulkan dua jenis 

sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Peneliti berharap data yang 

didapatkan akurat dan sesuai dengan kebutuhan didalam penelitian. Untuk 

memperoleh data dan informasi yang relevan dan akurat, penelti menggunakan 

dua jenis data sebagai berikut : 

1. Data Primer menurut Maholtra (2009),yaitu data yang dihasilkan sendiri oleh 

peneliti dan secara khusus ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan masalah 

penelitian . Data primer penelitian kali ini diperoleh dengan metode survei 

berupa beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Metode 

survei adalah kuesioner terstruktur yang diberikan kepada sampel populasi 

dan dirancang untuk memperoleh informasi spesifik dari responden 

(Malhotra, 2009). Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner secara 

online. Angket atau kuesioner merupakan teknik terstruktur untuk 

memperoleh data yang terdiri dari serangkaian pertanyaan, tertulis atau 

verbal, yang dijawab oleh responden. Pemilihan jawaban kuesioner online 

menggunakan skala likert. Skala likert merupakan skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok 

Analisis Faktor yang Mempengaruhi..., Maulidia Joana Putri, Ma.-Ibs, 2018



45 

 

 

Indonesia Banking School 

 

orang terhadap suatu kejadian atau keadaan sosial, dimana variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, yang kemudian indikator 

tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item pernyataan 

(Sarjono & Julianita, 2011). 

2. Data sekunder, yaitu data-data yang dikumpulkan dari sumber lain yang 

berkaitan secara langsung dengan masalah penelitian (Malhotra, 2010). 

Data digunakan untuk membantu mengidentifikasi dan mendefinisikan 

masalah, memformulasikan rancangan penelitian dan menjawab 

pertanyaan pada penelitian. Data dikumpulkan dari berbagai sumber 

informasi yang tersedia seperti buku, jurnal, laporan statistik badan resmi, 

media internet, publikasi, majalah yang berhubungan dengan penelitian 

(Malhotra, 2009).  

3.3.2 Populasi dan Sampel 

Untuk memperlancar proses penelitian, dibutuhkan populasi atau sample 

sebagai responden untuk dilakukan uji terhadap niat beli konsumen. Populasi 

merupakan gabungan seluruh elemen yang memiliki serangkaian karakteristik 

serupa yang mencakup semesta untuk kepentingan masalah riset pemasaran atau 

penelitian (Malhotra, 2009). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

responden beragama Muslim yang berada di wilayah Jabodetabek dan pernah 

melakukan pembelian produk mi ramen halal pada restoran Jepang.  

Sampel adalah subkelompok dari elemen populasi yang dipilih sebagai 

partisipan dalam penelitian dari sebagian target. Peneliti memilih sample karena 
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biaya yang rendah, akurasi yang lebih tinggi, kecepatan pengumpulan data yang 

lebih cepat dan memiliki ketersediaan didalam populasi (Malhotra, 2009). Sample 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagian responden beragama Muslim 

yang berada di wilayah Jabodetabek dan pernah melakukan pembelian produk mi 

ramen halal pada restoran Jepang melalui media google form. 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability 

sampling. Non probability sampling adalah teknik sampling yang tidak 

menggunakan prosedur pemilihan peluang melainkan mengandalkan judgement 

pribadi peneliti. Teknik non probability yang digunakan kali ini adalah 

convenience sampling. Convenience sampling merupakan sebuah teknik sampling 

non probabilitas yang berupaya untuk memperoleh sampel elemen yang mudah.         

Pemilihan unit sampling diserahkan terutama ke pewawancara (Malhotra, 

2004). Convenience sampling juga di definisikan sebagai sampel non probabilitas 

dimana pemilihan elemen didasarkan pada kemudahan aksesibilitas. Metode ini 

merupakan metode pengambilan sample termurah dan sedikit menghabiskan 

waktu dibandingkan seluruh teknik sampling. Peneliti memiliki kebebasan untuk 

memilih siapapun yang mereka temukan untuk dijadikan responden (Cooper & 

Schindler, 2011). Sampel non probabilitas di mana pemilihan elemen didasarkan 

pada kemudahan aksesibilitas. 

Penentuan Jumlah sampel pada penelitian ini disesuaikan dengan saran yang 

disampaikan oleh (Hair et al. 2010) bahwa saja jumlah sampel yang tidak 

diketahui jumlah populasi pastinya setidaknya minimal berjumlah lima sampai 
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dengan sepuluh dari jumlah indikator pada setiap variabel. Adapun jumlah 

indikator pada penelitian ini berjumlah 29, yang mana akan di kalikan 5 dengan 

hasil perhitungan sebagai berikut : 

Jumlah Sampel = Jumlah Indikator x 5 sampai 10 

Jumlah Sampel =  29 x 5 

= 145 Sampel 

3.4 Operasionalisasi Variabel 

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Halal awareness, Halal sertification, 

Halal marketing, religious belief, dan personal societal perception terhadap 

intention topurchase halal product maka dibuat indikator skala pengukuran dari 

beberapa peneliti terdahulu. Indikator-indikator tersebut akan dijadikan sebuah 

survei untuk mendapatkan data primer dari responden di wilayah Jabodetabek. 

Berikut tabel operasionalisasi variabel : 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel 
 

Definisi 
 

Adopted Measurement  
 

Skala 

Pengukuran 

Halal 

Awareness 

(HA) 

 

Halal Awareness 
didefinisikan sebagai 

tingkat pemahaman umat 
Muslim dalam mengetahui 

isu-isu yang berkaitan dengan 
konsep halal, termasuk 

memahami apa yang halal dan 
bagaimana proses produksi 

suatu produk menurut standar 
halal Islam. 

 

(Nurcahyo & Hudrasyah, 
2017) 

[HA1] : Saya mengerti tentang 
konsep halal 

[HA2] : Bagi saya ramen halal 
adalah ramen dengan sertifikat halal 

[HA3] : Saya sadar akan proses 

yang ketat untuk mendapatkan 
sertifikasi halal 

[HA4] : Saya percaya bahwa ramen 
halal lebih aman untuk dikonsumsi  

(Shaari, Khalique, & Malek, 2013) 

 

 

Likert Scale 

1-7 
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Variabel 
 

Definisi 
 

Adopted Measurement  
 

Skala 

Pengukuran 

 

[HA5] : Sangat penting bagi saya 
untuk mengkonsumsi makanan yang 
halal 

(Ahmad, Abaidah, & Yahya, 2013) 

Religious 

Belief 

 (RB) 

 

Religious Belief 

didefinisikan sebagai sistem 

kepercayaan dan praktik yang 
digunakan oleh sekelompok 

orang untuk menafsirkan dan 
menanggapi apa yang mereka 

rasakan  secara supernatural 
dan sakral. 

 

(Ambali & Bakar, 2013) 

[RB1] : Saya percaya kepada Allah, 

Muhammad SAW, Quran dan 
Sunnah 

[RB2]:Saya melaksanakan shalat 5 
waktu 

[RB3] : Saya menunaikan haji jika 
mampu 

[RB4] :Saya membayar zakat tepat 
waktu. 

(Azam, 2016) 

[RB5] : Saya mengikuti pendapat 
agama yang menyarankan untuk 
membeli produk halal 

[RB6] : Saya menghindari membeli 
produk yang dianggap makruh 

( Awan et al., 2015) 

Likert Scale 

1-7 

Halal 

Certification 

(HC) 

 

Halal Certification 

adalah jaminan keamanan 
bagi umat Islam untuk dapat 

mengkonsumsi produk sesuai 
dengan ajaran Islam yang 

dibuktikan dengan adanya 
logo Halal yang berarti 
terbukti lolos uji halal. 

(Nurcahyo & Hudrasyah, 
2017) 

[HC1] : Menurut saya sertifikasi 
halal penting dalam memilih mi 
ramen Jepang 

[HC2] : Bagi saya tidak masalah 
siapa yang mengeluarkan  sertifikasi 
halal 

[HC3] : Saya tahu untuk 

membedakan antara sertifikasi halal 
asli dan tidak asli 

(Shaari & Arifin, 2009) 

[HC4] : Dengan adanya sertifikasi 

halal, mampu meyakinkan saya 
bahwa ramen tersebut halal 

[HC5] : Ramen bersertifikasi halal 

lebih memiliki daya tarik daripada 
ramen yang tidak halal. 

(Awan et al., 2015) 

Likert Scale 

1-7 

Personal 

Societal 

Perception 

(PSP) 

 

Personal Societal 

Perceptiondidefinisikan 
sebagai proses bagaimana 

individu memilih, mengatur, 
dan menginterpretasikan 

masukan serta memasukan 
informasi untuk menciptakan 

[PSP1] : Adanya tekanan sosial bagi 

saya untuk membeli ramen yang 
halal 

[PSP2] :Restoranramen halal mudah 
ditemukan di sekitar saya 

[PSP3] : Saya bersedia berupaya 

Likert Scale 

1-7 
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Variabel 
 

Definisi 
 

Adopted Measurement  
 

Skala 

Pengukuran 

gambaran makna  secara 
keseluruhan. 

 

(Nurcahyo & Hudrasyah, 
2017) 

keras untuk mendapatkan ramen 
halal 

[PSP4] : Saya memiliki persepsi 
positif untuk membeli ramen halal 

[PSP5] : Saya memiliki keyakinan  
bahwa ramen yang halal akan 

mengarahkan saya pada sikap yang 
menguntungkan. 

(Awan, Siddiquei, and Haider 2015) 

Halal 

Marketing 

(HM) 

 

Halal Marketing 
didefinisikan sebagai cara 

untuk memenuhi kebutuhan 

dengan mengasumsikan 
bahwa agama mempengaruhi 

pilihan konsumen dengan 
mengikuti hukum, prinsip, 

dan pedoman Islam dalam 

keputusan strategis pemasaran 
untuk merancang, 

mengkomunikasikan serta 
memberikan produk dan 

layanan halal kepada 
konsumen. 

(Islam & Chandrasekaran, 
2013) 

[HM1] :Saya melakukan pembelian 

mi ramen yang halal dengan merek 
yang sudah terkenal  

[HM2]:Harga dapat mempengaruhi 
saya dalam membeli ramen halal  

[HM3]:Duta atau bintang iklan 
penting dalam membeli ramen halal 

(Awan et al., 2015) 

[HM4] : Menurut saya lokasi 
memainkan peran penting dalam 
pembelian ramen halal. 

(Shaari & Arifin, 2009) 

Likert Scale 

1-7 

Purchase 

Intention  

(PI) 

 

Purchase 

Intentiondidefinisikan 

sebagai kecenderungan 

konsumen untuk membeli 

sesuatu atau mengambil 

tindakan apapun yang 

kaitannya dengan pembelian 

dan diukur dengan 

kemungkinan bahwa 

konsumen melakukan 

pembelian 

(Nurcahyo & Hudrasyah, 

2017) 

[PI1] :Ketika saya akan membeli 

produk makanan Jepang, saya akan 

mempertimbangkan untuk membeli 

ramen yang halal 

(Bian & Forsythe, 2011) 

[PI2]  : Menurut saya, memilih 

ramen adalah  ide yang bagus 

[PI3] :Saya akan 

merekomendasikan teman 

sayauntuk membeli ramen halal 

(Aziz & Chok, 2013) 

[PI4] :Saya bermaksud membeli 

ramen halal di masa mendatang 

(Park & Lee, 2011) 

Likert Scale 

1-7 

Sumber : Data Sekunder, diolah oleh peneliti dengan MS. Word 2007 
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3.5 Metode Pengolahan Data 

Analisis akan dilakukan dengan menggunakan Software SPSS (Statistical 

Package for Social Science), dimana pengujian pada data meliputi uji reliabilitas, 

uji validitas serta uji asumsi klasik. Metode analisis data pada penelitian ini 

dilakukan dengan pendekatan statistik, melalui metode multivariate analysis yaitu 

metode statistik untuk menganalisa satu set data yang memiliki lebih dari satu 

variabel bebas (independen) dan variabel terkait (dependen) (Hair et al., 2010). 

Untuk proses pengujian hypothesis development akan dilakukan analisis data 

dalam rangka untuk mengetahui hubungan linear diantara variabel-variabel pada 

penelitian yang akan dilakukan dengan pendekatan Multiple Regression Analysis 

(MRA). 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Uji Reliabilitas dan Uji Validitas (Pre-test) 

Uji Reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsisten tidaknya jawaban 

seseorang terhadap item-item pertanyaan di dalam sebuah kuesioner (Sarjono & 

Julianita, 2011). Pada dasarnya suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau 

dapat diandalkan apabila jawaban seorang responden terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016). Teknik pengujian 

reliabilitas akan dilakukan dengan cara one shot yaitu pengukuran sekali saja, 

dimana pengukuran dilakukan hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan 

dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan 
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(Ghozali, 2016). Untuk batas nilai melihat dari cronbach’s alpha ≥ 0.60, jika 

melewati batas tersebut maka dapat dinyatakan sebagai reliabel, konsisten dan 

relevan terhadap variabel (Malhotra, 2010). 

Uji Validitas merupakan bukti bahwa instrumen, teknik atau proses yang 

digunakan untuk mengukur sebuah konsep benar-benar mengukur konsep yang 

dimaksudkan. Uji validitas bertujuan untuk mengukur valid tidaknya suatu item 

pernyataan (Sarjono & Julianita, 2011). Suatu kuesioner akan dinyatakan valid 

apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pada penelitian ini akan menggunakan uji 

validitas dengan melakukan analisis faktor pada hasil pre-test untuk melihat nilai 

Kaiser Mayer-Okin (KMO) Measure of Sampling Adequacy. Bartlett’s Test of 

Sphericity, Anti Image Matrices, dan Factor Loading of Component Matrix (Hair 

et al., 2010). Setiap nilai memiliki ketentuan masing-masing yang akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Kaiser Mayer-Okin (KMO) Measure of Sampling Adequacy merupakan 

statistik proporsi dalam variabel yang merupakan variasi umum (common 

variance), yakni variasi dalam penelitian. Nilai KMO diatas 0,5 

menunjukkan bahwa faktor analisis dapat digunakan; 

2. Barlett’s Test of Sphericity mengindikasikan bahwa matriks kolerasi 

merupakan matriks identitas dimana variabel-variabel dalam faktor 

bersifat related atau unrelated. Nilai yang kurang dari 0,05 menunjukkan 

Analisis Faktor yang Mempengaruhi..., Maulidia Joana Putri, Ma.-Ibs, 2018



52 

 

 

Indonesia Banking School 

 

hubungan yang signifikan antar variabel dan merupakan nilai yang 

diharapkan; 

3. Anti Image Matrices merupakan setiap nilai pada kolom diagonal matriks 

kolerasi anti image menunjukan Measure of Sampling Adequacy dari 

masing-masing indikator. Nilai diagonal anti-image correlation matrix 

diatas 0,5 menunjukkan variabel sesuai dengan struktur variabel lainnya 

didalam faktor tersebut; 

4. Component Matrix Nilai Factor Loading merupakan variabel komponen 

faktor. Nilai Factor Loading lebih besar atau sama dengan 0,5. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi klasik sangat diperlukan sebelum melakukan analisis regresi 

linear agar model regresi linear dapat disebut sebagai model yang baik. Adapun 

maksud dan tujuan dari uji asumsi klasik ini adalah untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan yang terjadi pada model regresi. Lebih lanjut di dalam 

proses pengujian asumsi klasik akan dilakukan oleh beberapa proses pengujian 

yang meliputi uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji 

normalitas data. 

3.6.2.1 Uji Normalitas Data 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016). 

Pada dasarnya uji normalitas ditujukan untuk mengetahui normal atau tidaknya 
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suatu distribusi data, yang mana dengan membandingkan antara data yang 

dimiliki dan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi 

yang sama (Sarjono & Julianita, 2011). Lebih lanjut didalam penilitian ini uji 

normalitas data akan dilakukan dengan cara menggunakan analisis statistik yaitu 

metode uji one sample kolmogorov smirnof dengan besaran nilai Asymp. Sig > 

0,05 maka data dapat dinyatakan terdistribusi normal. Metode statistik dirasa lebih 

handal untuk mengetahui distribusi data dalam hal ini apakah distribusi residual 

terdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016).Sementara hipotesis yang akan 

diuji adalah : 

Ho: Data terdistribusi secara normal 

Ha: Data tidak terdistribusi secara normal  

3.6.2.2 Uji Autokorelasi 

Menurut Wijaya (2009), Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (disturbance 

term-ed) pada periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah regresi 

yang terbebas dari indikasi autokorelasi (Sarjono & Julianita, 2011). Pada 

dasarnya masalah autokorelasi muncul dikarenakan terdapat residual tidak bebas 

dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2016). Pada penilitian ini uji 

autokorelasi akan dilakukan dengan menggunakan uji Durbin – Watson (DW 

Test). Metode Durbin – Watson (DW Test) deipergunakan untuk autokorelasi 

tingkat satu (first order autocorrelation) yang mensyaratkan adanya intercept 
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(konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel 

independen . Sementara hipotesis yang akan diuji adalah : 

a. Ho : tidak ada autokorelasi (r = 0)  

b. Ha : terdapat autokorelasi (r ≠ 0)  

Lebih lanjut menurut (Ghozali, 2016) dasar pengambilan keputusan ada 

tidaknya autokorelasi, didasarkan atas hal berikut ini : 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No Decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif No Decision 4 – du ≤ d ≤ 4 - dl 

Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif Tidak ditolak du < d < 4 - du 

Sumber : (Ghozali, 2016) 

3.6.2.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas perlu dilakukan jika jumlah variabel independen 

(bebas) lebih dari satu (Sarjono & Julianita, 2011), yang mana uji 

multikolonieritas ditujukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolonieritas di dalam model regresi yaitu dapat diketahui melalui nilai 

Analisis Faktor yang Mempengaruhi..., Maulidia Joana Putri, Ma.-Ibs, 2018



55 

 

 

Indonesia Banking School 

 

variance inflation factor (VIF). Tolerance akan mengukur variabilitas variabel 

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh varibel independen lainnya. 

Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena 

VIF=1/tolerance). Nilai cut-off yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 

atau apabila nilai VIF ≤10 maka menunjukkan tidak adanya multikolinearitas 

(Ghozali, 2016).Sementara hipotesis yang akan diuji adalah : 

Ho :  Tidak terjadi adanya multikolinearitas diantara data pengamatan. 

Ha :  Terjadi adanya multikolinearitas diantara data pengamatan. 

3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Apabila variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedatisitas dan jika berbeda disebut 

sebagai heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah terjadi 

homoskedatisitas dalam model atau dengan perkataan lain tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Kebanyakan data cross-section mengandung situasi 

heteroskesdatisitas karena menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran 

(Ghozali, 2016). 

Lebih lanjut untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas di 

dalam model regresi, penelitian ini akan mempergunakan Uji Park. Uji Park ini 

dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai Ln 
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residualnya. Sehingga apabila nilai signifikansi antara variabel independen 

dengan absolut residual lebih dari 0,05 yang berarti dapat disimpulkan tidak 

terjadi heteroskedastisitas (Ghozali 2016).Sementara hipotesis yang akan diuji 

adalah : 

a. Ho : tidak ada gejala heteroskedastisitas 

b. Ha : ada gejala heteroskedastisitas  

3.6.3 Analisis Regresi 

Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan antara hubungan dua 

variabel atau lebih dan juga menunjukkan arah hubungan variabel dependen 

dengan variabel independen. Variabel dependen diasumsikan random/stokastik, 

yang berarti mempunyai distribusi probabilistik. Variabel Independen/bebas 

diasumsikan memiliki nilai tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang). 

Untuk penelitian kali ini akan menggunakan persamaan Multiple Regression 

(regresi linear berganda). Yang mana hasil dari analisis regresi adalah berupa 

koefisien untuk masing-masing variabel independen (Ghozali, 2016). 

 Adapun bentuk persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini 

dinyatakan sebagai berikut : 
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𝑷𝑰 = 𝒂 + 𝜷𝟏. 𝑯𝑨𝒊 + 𝜷𝟐. 𝑹𝑩𝒊 + 𝜷𝟑. 𝑯𝑪𝒊 + 𝜷𝟒. 𝑷𝑺𝑷𝒊 + 𝜷𝟓. 𝑯𝑴𝒊 + 𝒆𝒊 

Keterangan : 

PI = Variabel Purchase Intention 

𝒂 = Konstanta 

𝜷𝟏. 𝜷𝟓 = Koefisien regresi 

HA = Variabel Halal Awareness 

RB = Variabel Religious Belief 

HC = Variabel Halal Certification 

PSP = Variabel Personal Societal Perception 

HM = Variabel Halal Marketing 

𝒆 = Standar error 

Ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur 

dari Godness of fit-nya. Secara statistik, setidaknya hal tersebut dapat diukur dari 

nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. Adapun teknis 

pengujian dan perhitungan didalam analisis regresi linier berganda adalah sebagai 

berikut : 

3.6.3.1 Analisis Koefisien Determinasi (R²)  

Analisis koefisien determinasi (R²) mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengukuran Koefisien 

Determinasi ditujukan untuk mengukur goodness of fit dari persamaan regresi 
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yang diperkirakan. Koefisien determinasi dilambangkan R², dimana nilai koefisien 

determinasi berkisar antara nol dan satu, yaitu 0 ≤ R² ≤ 1. Jika nilaiR2 mendekati 

angka 1 berarti menunjukkan, variabel-variabel independen memberikan semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen, namunapabila 

nilai R² yang semakin kecil berarti menunjukkan bahwa kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas 

(Ghozali, 2016). 

3.6.3.2 Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F) 

Uji statistik F dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang mana 

dinamakan uji signifikansi secara keseluruhan terhadap setiap garis regresi yang 

diobservasi. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara bersama-sama 

apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel 

terkait. Apabila nilai siginifikansi yang ada pada tabel ANOVA ≤ 0,05 maka Ho 

ditolak, sedangkan jika nilai signifikansinya ≥ 0,05 maka Ho diterima. 

Adapunhipotesis sebagai berikut : 

a. Ho :1 = 2= 0, artinya variabel-variabel independen secara bersama-sama 

tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Ha : 1 ≠ 2≠ 0, artinya variabel-variabel independen secara bersama-sama 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali 2016a). 
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3.6.3.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) 

Pengujian Hipotesis didalam penilitian ini akan menggunakan pengujian 

secara parsial (Uji t). Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui seberapa 

signifikan satu variabel independen secara individual terhadap variabel 

dependen(Ghozali 2016). Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut: 

a. Ho : i ≤ 0, yang artinya suatu variabel independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Ha : i > 0, yang artinya suatu variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Dengan kriteria pengujian taraf signifikan (α = 0,05) (Ghozali, 2016) 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Mi ramen adalah salah satu makanan pada restoran khas Jepang. Ramen 

merupakan mi kuah Jepang yang berasal dari Cina dan telah menjadi hidangan 

yang sangat populer di Jepang. Ciri khas dari ramen adalah bentuk mi yang tipis 

dan berwarna kuning merupakan hasil buatan tangan atau buatan mesin. Sekilas 

memang mirip dengan mi instan yang ada di Indonesia. Namun mi ramen 

memiliki diameter yang lebih kecil (HIS Travel, 2015). 

Mi tersebut dimasukkan ke dalam kuah yang dibuat dari berbagai jenis kaldu, 

bumbu dan lauk yang ditambahkan di atas mi. Kaldu tersebut diambil dari 

campuran berbagai bahan seperti tulang babi, tulang sapi, tulang ayam, 

katsuobushi, sababushi, niboshi, konbu, kacang kedelai gongseng, shiitake, 

bawang bombay atau daun bawang. Ramen di klasifikasikan berdasarkan jenis 

kuahnya, yaitu yang pertama adalah Shoyu (kecap asin) khas Jepang.  

Kuah ramen yang menggunakan shoyu sebagai bahan dasarnya akan 

berwarna kecoklatan dan transparan. Kedua, dengan menggunakan Miso sebagai 

bahan dasarnya. Jenis ramen ini berkuah lebih kental dan berwarna kuning 

kecoklatan. Dihasilkan dari campuran pasta miso dengan kaldu ayam atau babi. 

Rasa yang dihasilkan dari kuah tersebut memiliki rasa yang lebih gurih. Ketiga 

yaitu kuah yang menggunakan Shio (garam) sebagai bahan dasarnya. Ramen yang 

menggunakan Shio memiliki warna kuah yang bening. Yang terakhir adalah kuah 
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tonkotsu yang berasal dari kaldu tulang babi. Memiliki kuah yang berlemak dan 

berwarna putih dengan rasa yang gurih (dinomaster, 2014).  

Ramen di setiap daerah memiliki kekhasannya sendiri. Contohnya yaitu 

Tokyo ramen berbahan dasar kaldu katsuoboshi ditambah dengan shoyu. Ramen 

Kyoto memiliki citarasa kuah yang berbeda-beda seperti rasa kecap asin, kuah 

yang berminyak dan kuat yang sangat kental dan berminyak. Selanjutnya 

Hakodate ramen yang memiliki kuah rasa shio atau asin ala Hakodate, memakai 

bubuk keju sebagai penyedap. Ramen Kobe disajikan dengan berlembar-lembar 

irisan daging di atasnya. Selain itu, pelengkapnya adalah asinan lobak dan sayur 

kucai (HIS Travel, 2015). 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis pada data 

responden sebanyak 30 responden yang memberikan hasil nilai Kaiser Meyer-

Okin Measure of Sampling Adequacy, Barlett’s Test of Sphericity, Anti-Image 

Matrices, Total Variance Explained dan Factor Loading of Component Matrix. 

Software yang di gunakan untuk melakukan analisis ini adalah SPSS 21. Berikut 

adalah tabel analisis hasi uji validitas (Pre-test). 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pre-Test 

Variabel Laten Indikator KMO SIG MSA 
Factor 

Loading Kriteria 

Nilai yang Diisyaratkan > 0.5 < 0.05 > 0.5 ≥ 0.5 

Halal Awareness 

HA1 

0.730 
0.000 

 

0.736 0.562 Valid 

HA2 0.727 0.819 Valid 

HA3 0.744 0.858 Valid 

HA4 0.715 0.788 Valid 

HA5 0.730 0.498 Kurang Valid 

Religious Belief 

RB1 

0.576 
0.000 

 

0.591 0.685 Valid 

RB2 0.555 0.751 Valid 

RB3 0.759 0.871 Valid 

RB4 0.541 0.827 Valid 

RB5 0.447 0.632 Valid 

RB6 0.523 0.231 Tidak Valid 

Halal Certification 

HC1 

0.766 
0.000 

 

0.753 0.801 Valid 

HC2 0.856 0.579 Valid 

HC3 0.792 0.574 Valid 

HC4 0.725 0.889 Valid 

HC5 0.783 0.893 Valid 

Personal Societal 
Perception 

PSP1 

0.698 

 

0.000 

 

0.825 0.667 Valid 

PSP2 0.562 0.420 Tidak Valid 

PSP3 0.705 0.827 Valid 

PSP4 0.697 0.683 Valid 

PSP5 0.681 0.838 Valid 

Halal Marketing 

HM1 

0.605 
0.000 

 

0.529 0.351 Tidak Valid 

HM2 0.676 0.809 Valid 

HM3 0.570 0.919 Valid 

HM4 0.610 0.858 Valid 

Intention to Purchase 
Halal Product 

PI1 

0.740 
0.000 

 

0.752 0.762 Valid 

PI2 0.804 0.739 Valid 

PI3 0.672 0.934 Valid 

PI4 0.784 0.874 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 
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Suatu measurement dapat dinyatakan valid apabila memenuhi persyaratan nilai 

MSA yang idealnya adalah > 0,5 dan memiliki factor loading ≥ 0,5. Dari hasil Pre-

Test yang dilakukan pada penelitian ini telah ditemukan bahwa saja terdapat tiga 

measurement yang dinyatakan tidak valid dikarenakan tidak mencukupi angka ideal 

dari factor loading ≥ 0,5 walaupun mencukupi nilai MSA, diantaranya measurement 

tersebut yaitu (RB6 = 0,231 ≤ 0,7), (PSP2 = 0,420 ≤ 0,5), dan (HM1 = 0,351 ≤ 0,5). 

Untuk itu dikarenakan RB6, PSP2 dan HM1 tidak memenuhi standar dari nilai factor 

loading yang seharusnya ≥ 0,5 maka diputuskan bahwa measurement tersebut tidak 

akan dipergunakan sebagai indikator pada variabel didalam pengujian model regresi 

pada penelitian ini.  

Namun peneliti tetap mempertahankan dan meneruskan pengukuran dengan 

menggunakan salah satu measurement yang kurang valid, yaitu (HA5 = 0,498 ≤ 0,5). 

Jika nilai tersebut dilakukan pembulatan ke atas akan menghasilkan nilai 0,5 yang 

menjadikan nilai tersebut memenuhi standar dari nilai factor loading. Selain itu 

setelah meninjau kembali pernyataan yang dijadikan measurement dirasakan sudah 

merupakan item indikator yang paling baik dan masih sedikitnya data yang di uji 

pada Pre-Test. 

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

Uji reliabilitas betujuan untuk melihat suatu konsistensi dan reliabilitas alat 

ukur pada kuesioner terhadap variabelnya. Untuk batas nilai melihat dari 

cronbach’s α ≥ 0.6, jika melewati batas tersebut maka dapat dinyatakan sebagai 

reliabel, konsisten dan relevan terhadap variabel (Malhotra, 2010). Berikut adalah 

tabel analisis hasil Uji Reliabilitas (pre-test): 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Pre-test 

 

Variabel Cronbach's Alpha N of Item Kriteria 

Halal Awareness 0.712 5 Reliabel 

Religious Belief 0.754 6 Reliabel 

Halal Certification 0.735 5 Reliabel 

Personal Societal Perception 0.684 5 Reliabel 

Halal Marketing 0.763 4 Reliabel 

Purchase Intention 0.840 4 Reliabel 

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

 

Tabel 4.2 menjelaskan hasil dari uji reliabilitas (pre-test) bahwa semua alat 

ukur pada penelitian yaitu halal awareness, religious belief, halal certification, 

personal societal perception, halal marketing dan intention to purchase halal 

product memiliki nilai nilai standar cronbach’s alpha diatas 0,60. Hasil tersebut 

menyatakan bahwa kuisioner yang diberikan kepada responden akan memberikan 

hasil yang konsisten. 

4.3 Profil Responden 

Profil responden menjelaskan dan menggambarkan demografi dan 

karakteristik responden secara keseluruhan. Dari 177 responden yang mengisi 

kuisioner online melalui media google form, hanya 145 responden yang lolos dari 

pertanyaan screening guna mendapatkan responden sesuai dengan kebutuhan 

penelitian. Karakteristik responden dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa 

kategori yaitu, kepercayaan yang di anut, pernah melakukan pembelian mi ramen 

Jepang yang halal pada restoran Jepang, usia, domisili tempat tinggal, pendidikan 
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terakhir, pekerjaan saat ini, dan rata-rata pengeluaran per bulan. Karakteristik 

profil responden akan dijelaskan sebagai berikut  : 

4.3.1 Kepercayaan yang dianut 

Berdasarkan gambar 4.1 menunjukan bahwa responden yang mengisi 

kuisioner penelitian merupakan responden yang memang menganut kepercayaan 

Muslim. 

 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft Excel 

Gambar 4.1 Kepercayaan yang dianut 

4.3.2 Pernah Melakukan Pembelian Mi Ramen Jepang 

Grafik 4.2 menunjukan bahwa responden yang mengisi kuisioner penelitian  

merupakan  reponden yang pernah melakukan pembelian mi ramen Jepang yang 

halal pada restoran Jepang. 

Analisis Faktor yang Mempengaruhi..., Maulidia Joana Putri, Ma.-Ibs, 2018



66 

 

 

Indonesia Banking School 

 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft Excel  

Gambar 4.2 Pernah Melakukan Pembelian produk Mi Ramen Halal 

4.3.3 Restoran Jepang yang di Kunjungi 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft Excel 

Gambar 4.3 Restoran Jepang yang dikunjungi 

Restoran Jepang yang banyak dikunjungi oleh responden yaitu Restoran 

Ramen 38 Sanpachi sebanyak 60 responden atau 41,37%. Responden sebanyak 24 

orang terakhir mengunjungi Ikkudo Ichi atau 16,55%. Selanjutnya Restoran 

Seirock-Ya dengan 22 responden 15,17%.Responden yang pernah mengunjungi 

Restoran Hakata Ikkousha sebanyak 15 responden atau 10,34%. Gokana dengan 5 

responden atau 3,44%. Ichiban Sushi dikunjungi sebanyak 4 responden atau 

2,75%. Jigoku Ramen,Yoisho Ramen, Kashiwa dan Ramen One pernah 

dikunjungi oleh masing-masing dua responden yang memiliki presentase masing-
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masing senilai 1,37%. Kazan Ramen, Mujigae, Raen Iciraku, Nikkou Ramen, 

Ramen 234, Sushi groove dan Zenbu masing-masing dengan satu responden 

dengan presentase masing-masing 0,68%.  

4.3.4 Jenis Kelamin 

Pada gambar 4 dibawah ini, hasil menunjukkan bahwa 43% responden 

adalah laki laki (62 orang) dan 57% responden adalah perempuan (83 orang). Hal 

tersebut menunjukan responden perempuan lebih mendominasi. 

 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft Excel  

Gambar 4.4 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

4.3.5 Usia 

Pada sub-bab ini berisi tentang usia responden. Hasilnya akan disajikan 

dalam bentuk grafik dengan nilai persentase seperti pada profil responden 

sebelumnya. Peneliti mengelompokkan skala usia responden menjadi 4 kelompok, 

yaitu skala usia 17-22 tahun, 23-28 tahun, 29-34 tahun dan 35-40 tahun. 
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Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft Excel 

Gambar 4.5 Responden Berdasarkan Usia 

Pada gambar 4.5 di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas responden pada 

penelitian ini yaitu responden yang berusia 17-22 tahun berjumlah 98 orang atau 

sebesar 68%. Untuk responden berusia 23-28 tahun berjumlah 21 orang atau 

sebesar 14%. Untuk responden berusia 29-34 tahun berjumlah 15 orang atau 

sebesar 10%. Untuk responden berusia 35-40 tahun berjumlah 11 orang atau 

sebesar 8%. 

4.3.6 Pendidikan Terakhir 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft Excel 

Gambar 4.6 Pendidikan Terakhir Responden 
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Peneliti mengelompokkan skala pendidikan terakhir responden menjadi 5 

kelompok, yaitu skala pendidikan SMP, pendidikan SMA, pendidikan Diploma, 

pendidikan Sarjana, dan lainnya. Pada gambar 4.3 di atas dapat dilihat, bahwa 

mayoritas responden dalam penelitian ini adalah responden dengan tingkat 

pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berjumlah 80 orang, 

lalu responden dengan tingkat pendidikan terakhir Diploma (D1-D3) berjumlah 2 

orang, tingkat pendidikan terakhir Sarjana (S1) yang berjumlah 59 orang dan 

lainya berjumlah 4 orang. 

4.3.7 Pekerjaan Responden 

Sub-bab ini dijelaskan jenis pekerjaan responden yang hasilnya akan 

disajikan dalam bentuk gambar dengan nilai hasil persentase seperti pada profil 

responden sebelumnya. 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft Excel 

Gambar 4.7 Pekerjaan Responden 
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 Responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah pelajar/mahasiswa 

yang berjumlah 99 orang atau 68,27%, lalu responden yang bekerja sebagai 

karyawan/pegawai sebesar 21 orang atau 14,48%. Responden yang berprofesi 

sebagai wiraswasta berjumlah 13 orang atau 8,9%. Responden dengan pekerjaan 

Ibu Rumah Tangga sebanyak 9 orang atau 6,2% dan lainnya berjumlah 3 orang 

2,06%. 

4.3.8 Total Rata-rata Pengeluaran Perbulan Responden 

Sub-bab ini dijelaskan total rata-rata pengeluaran perbulan responden, 

hasilnya akan disajikan dalam bentuk gambar dengan nilai hasil persentase seperti 

pada profil responden sebelumnya. 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft Excel 

Gambar 4.8 Pengeluaran per bulan Responden 

Total rata-rata pegeluaran responden perbulannya dalam penelitian ini 

sebagian besar adalah Rp 1.000.000 – 3.000.000 yang berjumlah 77 orang atau 
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53,10%, lalu responden dengan total rata-rata pengeluaran perbulan sekitar Rp 

3.000.000 berjumlah 37 orang atau 25,51%. Responden dengan pengeluaran ≤ Rp 

1.000.000 perbulan berjumlah 30 orang 20,68%, dan untuk responden dengan 

total rata-rata pengeluaran perbulan lebih dari 3.000.000 berjumlah 1 orang atau 

0,68%.  

4.3.9 Domisili Tempat Tinggal 

Sub-bab ini dijelaskan domisili tempat tinggal responden, hasilnya akan 

disajikan dalam bentuk gambar dengan nilai hasil persentase seperti pada profil 

responden sebelumnya. 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft Excel 

Gambar 4.9 Domisili Tempat Tinggal 

Untuk domisili responden didominasi oleh responden yang berasal dari DKI 

Jakarta dengan jumlah 99 orang atau 68,27%. Responden dengan domisili Bogor 

sebanyak 4 orang atau 2,06%, lalu dengan domisili Depok sebanyak 13 orang atau 

8,96%. Responden dengan domisili Tangerang sebanyak 19 orang atau 13,10%, 
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Bekasi sebanyak 5 orang atau 3,44% dan luar Jabodetabek sebanyak 5 orang atau 

3,44%. 

4.4 Analisis Hasil Full Test 

Sesuai dengan metode pengolahan data yang dipilih pada bab sebelumnya, 

aplikasi yang digunakan peneliti adalah Software SPSS 21 (Statistical Package 

for Social Science) sebagai aplikasi pendukung untuk analisis Multiple Regression 

Analysis. Aplikasi SPSS 21 akan membantu peneliti dalam mengolah data 

sehingga menjadi lebih mudah. 

4.4.1 Uji Validitas (Main-Test) 

Analisis validitas pengujian data pada main-test ini menggunakan 

Confirmatory Factor Analysis (CFA), dengan standard nilai KMO Measure of 

Adequacy > 0,5 dan Factor loading ≥ 0,5. Pengujian dilakukan kepada sampel 

yang berjumlah 145, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Apabila Nilai KMO MSA < 0,5 dan Factor Loading ≤ 0,5 maka 

measurement dinyatakan tidak valid.  

b. Apabila Nilai KMO MSA > 0,5 dan Factor Loading ≥ 0,5 maka 

measurement dapat dinyatakan valid.  

Untuk mengetahui hasil uji validitas pada data main-test ini dapat melihat 

tabel KMO and Bartlett’s Test yang menunjukan hasil pengujian pada 145 sampel 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Main-Test 

Variabel Laten Indikator KMO SIG MSA 
Factor 

Loading Kriteria 

Nilai yang Diisyaratkan > 0.5 < 0.05 > 0.5 ≥ 0.5 

Halal Awareness 

HA1 

0.741 
0.000 

 

0.692 0.840 Valid 

HA2 0.732 0.693 Valid 

HA3 0.779 0.765 Valid 

HA4 0.781 0.637 Valid 

HA5 0.762 0.606 Valid 

Religious Belief 

 

RB1 

0.750 

 

0.000 

 

0.770 0.659 Valid 

RB2 0.706 0.506 Valid 

RB3 0.789 0.694 Valid 

RB4 0.721 0.774 Valid 

RB5 0.758 0.741 Valid 

Halal Certification 

HC1 

 

0.768 

 

 

 

0.000 

 

 

0.803 0.706 Valid 

HC2 0.734 0.685 Valid 

HC3 0.739 0.814 Valid 

HC4 0.758 0.662 Valid 

HC5 0.806 0.813 Valid 

Personal Societal 

Perception 

 

PSP1 
 

0.756 

 

 

0.000 

 

0.832 0.708 Valid 

PSP3 0.712 0.873 Valid 

PSP4 0.802 0.761 Valid 

PSP5 0.732 0.861 Valid 

Halal Marketing 

 

HM2 

0.704 

 

0.000 

 

0.759 0.819 Valid 

HM3 0.675 0.870 Valid 

HM4 0.692 0.857 Valid 

Intention to Purchase 
Halal Product 

PI1 

 

0.776 

 

0.000 

 

0.773 0.812 Valid  

PI2 0.798 0.845 Valid 

PI3 0.766 0.867 Valid 

PI4 0.766 0.824 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

Tabel 4.3 menunjukan bahwa semua indikator sesuai dengan standar alat 

ukur dan dapat disimpulkan terbukti valid. Semua indikator hasil uji validitas 

Main-Test dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. 
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4.4.2  Uji Reliabilitas (Main-Test) 

Setelah dilakukan main-test validitas, selanjutnya dilakukan main-test 

reliabilitas pada 145 sampel, dengan menggunakan cronbach’s α > 0.6. Berikut 

tabel hasil main-test reliabilitas pada 185 responden : 

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Main-Test 

Variabel Cronbach's Alpha N of Item Kriteria 

Halal Awareness 0.751 5 Reliabel 

Religious Belief 0.687 5 Reliabel 

Halal Certification 0.776 5 Reliabel 

Personal Societal Perception 0.786 4 Reliabel 

Halal Marketing 0.801 3 Reliabel 

Purchase Intention 0.853 4 Reliabel 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

4.4.3 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan melakukan metode regresi, pengujian asumsi klasik 

pada model dan konstruk amat diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan pada model regresi yang diajukan. Lebih lanjut di dalam penelitian 

ini akan melakukan proses pengujian asumsi klasik dengan melakukan uji 

normalitas data, uji autokorelasi, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas. 

Berikut hasil pengujian yang telah dilakukan : 

4.4.3.1 Uji Normalitas Data 

Pada dasarnya uji normalitas data dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui distribusi data dalam model regresi yaitu variabel dependen dan 

variabel independen terdistribusi secara normal atau tidak. Pada penelitian ini 
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pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan metode uji statistik 

Kolmogorof – Smirnov. Langkah yang dilakukan adalah dengan menentukan 

terlebih dahulu hipotesis pengujian yaitu: 

Ho: Data terdistribusi secara normal 

Ha: Data tidak terdistribusi secara normal  

Standar yang ditetapkan untuk menilai normalitas data ditentukan 

berdasarkan nilai signifikansi yang dihasilkan, dimana nilai signifikansi statistik 

harus > 0.05. Apabila nilai signifikansi statistik > 0.05, maka dapat dinyatakan 

bahwa data terdistribusi normal. Berikut merupakan hasil dari pengujian 

normalitas data pada model regresi dengan menggunakan uji statistik Kolmogorof 

– Smirnov : 

Tabel 4.5  Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 145 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation .21614347 

Most Extreme Differences 

Absolute .053 

Positive .046 

Negative -.053 

Kolmogorov-Smirnov Z .642 

Asymp. Sig. (2-tailed) .805 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti dengan SPSS 21 
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Berdasarkan hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan metode 

uji statistik Kolmogorof – Smirnov melalui teknik non parametik tes 1-Sample-KS 

dengan nilai unstandardized residual didapatkan nilai Asymp. Sig. sebesar 0,805 

sehingga nilai signifikansi statistik 0.805 > 0.05 maka data dapat dinyatakan 

terdistribusi secara normal. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan nilai signifikansi 

statistik > 0.05 dimana peneliti tidak dapat menolak Ho yang berarti bahwa data 

dinyatakan terdistribusi normal. 

4.4.3.2 Uji Autokorelasi 

 Pada penelitian ini uji autokorelasi ditujukan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terdapat indikasi korelasi antara residual pada periode t dengan 

residual pada periode sebelumnya (t-1). Metode pengujian akan dilakukan dengan 

menggunakan uji Durbin – Watson (DW Test) yang mana mengajukan hipotesis 

sebagai beikut: 

Ho: Data terdapat autokorelasi (r ≠ 0) 

Ha: Data tidak terdapat autokorelasi (r = 0) 

 Pengambilan keputusan hipotesis ditolak atau tidak dengan ada atau tidak 

adanya autokorelasi berdasarkan ketentuan du < d < 4 – du (Ghozali, 2016). 

Berdasarkan hasil pengujian autokorelaasi yang telah dilakukan maka didapatkan 

hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .895a .802 .795 .22000 2.103 

a. Predictors: (Constant), HM, RB, HA, PSP, HC 

b. Dependent Variable: PI 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti dengan SPSS 21 

Tabel 4.7 Tabel Durbin-Watson 

Tabel Durbin-Watson k = 5 

n = 145 dL dU 

1.6580 1.8004 

Sumber : (Ghozali, 2016) 

Berdasarkan hasil Durbin-Watson (DW Test) didapatkan hasil DW sebesar 

2.103, yang akan dibandingkan dengan tabel Durbin-Watson dengan signifikansi 

5%, dengan jumlah sampel (n) 145, dan jumlah variabel independen (k) 5. Berikut 

merupakan hasil perbandingannya : 

 du < d < 4 - du 

 1.8004 <2.103< (4 – 1.8004) 

 1.8004 < 2.103 < 2.1996 

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut maka dapat dianalisa sesuai dengan 

ketentuan pengambilan keputusan DW Test yaitu 1.8004 < 2.103 < 2.1996. 

Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima 

atau tidak terdapat autokorelasi pada model regresi. 
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4.4.3.3 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat 

korelasi antar variabel independen pada model regresi. Suatu model regresi dapat 

dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi antara variabel bebas/independen. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas pada model regresi, 

dapat dianalisa melalui tabel Coefficient Correlations dengan merujuk kepada 

nilai Tolarance dan Variance Inflation Factor (VIF) pada tabel Colloniearity 

Statistics. Sesuai dengan yang disampaikan oleh (Ghozali, 2016), agar tidak 

terjadi multikolonieritas maka korelasi antar variabel harus dibawah 95% dengan 

nilai tolerance> 0,10 atau apabila nilai VIF ≤ 10. Berikut ini merupakan hasi uji 

multikoliniearitas : 

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -.201 .344  -.585 .560   

HA .583 .049 .581 11.925 .000 .601 1.665 

RB .289 .042 .278 6.819 .000 .855 1.170 

HC -.222 .042 -.337 -5.313 .000 .354 2.822 

PSP .335 .044 .472 7.590 .000 .369 2.708 

HM .051 .031 .108 1.646 .102 .332 3.009 

a. Dependent Variable: PI 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti dengan SPSS 21 

Analisis Faktor yang Mempengaruhi..., Maulidia Joana Putri, Ma.-Ibs, 2018



79 

 

 

Indonesia Banking School 

 

Hasil uji multikolinearitas seperti yang dapat dilihat pada tabel Collinierity 

Statistics menununjukan tidak ada nilai tolerance yang kurang dari 0,10 yang 

berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Sementara perhitungan 

Vactor Inflation factor (VIF) juga menunjukan hasil nilai VIF ≤ 10 pada seluruh 

variabel independen untuk itu dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dikarenakan 

tidak terjadi gejala multikolinearitas atau korelasi antara variabel independen dan 

Ha ditolak. 

4.4.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menegtahui apakah terjadi 

ketidaksamaan variansi dan residual pada suatu pengamatan ke pengamatan yang 

lain yang terdapat pada model regresi. Model regresi yang baik adalah yang tidak 

terjadi heteroskedastisitas (homoskedastisitas). Beberapa uji dapat dilakukan 

untuk mengetahui indikasi heteroskedastisitas, pada penelitian ini metode yang 

digunakan dalam melakukan uji heteroskedastisitas adalah Uji Park. Dimana 

caranya adalah dengan mengkuadratkan nilai residual persamaan regresi, 

kemudian nilai tersebut dilogaritmakan (Ln), lalu kemudian nilai tersebut 

diregresikan dengan variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari 

persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, berarti hal ini terdapat 

heteroskedastisitas. Sebaliknya apabila nilai parameter beta tidak signifikan secara 

statistik maka asumsi homoskedastisitas pada model tidak dapat ditolak. Berikut 

ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas : 
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Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.504 3.045  .822 .412 

HA -.338 .432 -.081 -.781 .436 

RB .026 .374 .006 .069 .945 

HC -.577 .370 -.209 -1.559 .121 

PSP -.055 .390 -.019 -.142 .888 

HM -.136 .273 -.069 -.498 .619 

a. Dependent Variable: LNRESIDUALKUADRAT 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti dengan SPSS 21 

Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode Uji Park 

memberikan hasil bahwa tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai 

signifikan (α = 0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi 

heteroskedastisitas dari variabel dan model regresi yang diajukan. 

4.4.4 Uji Regresi dan Analisis Hipotesis 

Model regresi yang diajukan pada penelitian kali ini terdiri dari dua jenis 

variabel utama yaitu variabel dependen dan variabel independen. Metode analisis 

yang digunakan dalam menguji hipotesis penelitian akan dilakukan dengan 

menggunakan metode regresi linear berganda (multiple regression analysis), yang 

dirancang untuk meneliti pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel 

dependen yang diajukan pada model penelitian. Berikut hasil Uji Regresi 

penelitian : 
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4.4.5 Regresi Linear Berganda (Multiple Regression Analysis) 

4.4.5.1 Koefisien Determinasi (Adjusted𝑹𝟐) 

Uji Koefisien Determinasi ditujukan untuk menentukan proporsi atau 

presentase total variasi dalam variabel dependen yang diterangkan oleh variabel 

independen. Untuk mengetahui determinasi variabel yang diteliti dapat melihat 

tabel berikut ini : 

Tabel 4.10 Hasil Koefisien Determinasi Regresi Linear Berganda 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .895a .802 .795 .22000 

a. Predictors: (Constant), HM, RB, HA, PSP, HC 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi ditemukan beberapa hal 

yang dapat diterangkan sebagai berikut : 

1. Diketahui berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada tabel diatas, R 

yang disebut juga sebagai koefisien korelasi memiliki nilai sebesar 0,895 

atau 89,5%. Mengandung arti bahwa hubungan antara variabel halal 

awareness (X1), religious belief (X2), halal certification (X3), personal 

societal perception (X4), dan halal marketing (X5) terhadap intention to 

purchase halal product (Y) adalah 0,895. 

2. Adjusted R Square (R2) memiliki hasil nilai 0,795 sehingga dapat di 

interpretasikan kontribusi variabel halal awareness, religious belief, halal 

certification, personal societal perception dan halal marketing dalam 
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menjelaskan variabel intention to purchase halal product sebesar 79,5%. 

Sementara selisihnya sebesar 100% - 79,5% = 20,5% dijelaskan oleh 

sebab lain diluar variabel yang di uji. 

3. Std. Error of The Estimate (SEE) merupakan kesalahan standar dari 

penaksiran yang bernilai 0,22000. 

4.4.5.2 Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui apakah variabel 

independen yang terdiri dari variabel halal awareness, religious belief, halal 

certification, personal societal perception dan halal marketing berpengaruh secara 

bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen yang diwakili oleh intention 

to purchase halal product. Penilaian dapat dilakukan dengan melihat nilai 

signifikansi pada tabel ANOVA, yaitu dengan ketentuan Apabila nilai 

siginifikansinya ≤ 0,05 berarti Ho ditolak, sedangkan jika nilai signifikansinya ≥ 

0,05 berarti Ho diterima. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : 

a. Ho : bi = 0, artinya halal awareness, religious belief, halal certification, 

personal societal perception dan halal marketing tidak memiliki pengaruh 

terhadap intention to purchase halal product. 

b. Ha : bi ≠ 0, artinya awareness, religious belief, halal certification, 

personal societal perception dan halal marketing memiliki pengaruh 

terhadap intention to purchase halal product. 
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Tabel 4.11 Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 27.231 5 5.446 112.529 .000b 

Residual 6.727 139 .048   

Total 33.959 144    

a. Dependent Variable: PI 

b. Predictors: (Constant), HM, RB, HA, PSP, HC 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada Tabel ANOVA diatas 

diketahui bahwa nilai sig. dengan taraf signifikansi (α) sebesar (0,000), untuk itu 

didapatkan perbandingan nilai sig ≤ α atau diintepretasikan (0,000 ≤ 0,05). Karena 

nilai sig. ≤ α mempunyai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05, maka dapat 

dinyatakan Ha diterima dan Ho ditolak.  

Lebih lajut Uji F ditujukan untuk menentukan apakah model penaksiran 

yang digunakan sudah tepat atau tidak dan varibel dependen berhubungan linear 

terhadap variabel independen. Untuk itu penilaian dilakukan dengan 

membandingkan antara Fhitung pada tabel Anova dengan Ftabel. 

Diketahui : 

Fhitung = 112,529 

Ftabel : 

- Taraf signifikansi 5% 

- df1 = k – 1, (df1 = Jumlah variabel – 1) 
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  df2 = n – k, (df2 = Jumlah data – jumlah variabel) 

- df1 = 6 – 1 

= 5 

- df2 = 145 – 6 

= 139 

Ftabel  = 2,28 

Oleh karena Fhitung> Ftabel (112,529 > 2,28), sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model linear. Ho ditolak dan Ha diterima atau dapat dinyatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel independen halal 

awareness, religious belief, halal certification, personal societal perception dan 

halal marketing terhadap variabel dependen intention to purchase halal product. 

4.4.5.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Uji t statistik pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui suatu variabel 

independen pada model regresi (variabel halal awareness, religious belief, halal 

certification, personal societal perception dan halal marketing) dapat dinyatakan 

mempengaruhi dan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen (intention to purchase halal product). Penentuan nilai signifikansi 

ditentukan sesuai dengan α≤ 0.05, yaitu jika suatu variabel independen dinyatakan 

mempengaruhi variabel dependen apabila nilai Sig. ≤ 0,05. Dasar pengambilan 

keputusan uji t akan dilakukan sebagaimana berikut ini: 

 

Analisis Faktor yang Mempengaruhi..., Maulidia Joana Putri, Ma.-Ibs, 2018



85 

 

 

Indonesia Banking School 

 

1. Hipotesis (Ho) dan (Ha) akan diajukan dengan ketentuan berikut : 

a. Ho :i = 0, artinya suatu variabel independen tidak memiliki pengaruh 

terhadap variabel dependen. 

b. Ha :i ≠ 0, artinya suatu variabel independen memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependen. 

Tabel 4.12 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.201 .344  -.585 .560 

HA .583 .049 .581 11.925 .000 

RB .289 .042 .278 6.819 .000 

HC -.222 .042 -.337 -5.313 .000 

PSP .335 .044 .472 7.590 .000 

HM .051 .031 .108 1.646 .102 

a. Dependent Variable: PI 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti dengan SPSS 21 

Berdasarkan persamaan diatas, didapatkan persamaan regresi : 

PI = (0.201) + 0.583HA + 0.289RB + (0.222)HC + 0.335PSP + 0.051HM 

Dari persamaan regresi diatas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. -0,201 merupakan nilai konstan dari Purchase Intention apabila variabel 

independen (HA, RB, HC, PSP dan HM) bernilai 0 ; 
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2. 0,583 merupakan angka koefisien regresi pertama, yang berarti setiap 

penambahan 1 dari Halal Awareness meningkatkan Purchase Intention 

sebesar 0,583 ; 

3. 0,289 merupakan angka koefisien regresi kedua, yang berarti setiap 

penambahan 1 dari Religious Belief meningkatkan Purchase Intention 

sebesar 0.289 

4. 0,222 merupakan angka koefisien regresi ketiga, yang berarti setiap 

penambahan 1 dari Halal Certification mengurangi Purchase Intention 

sebesar -0,222 ; 

5. 0,335 merupakan angka koefisien regresi keempat, yang berarti setiap 

penambahan 1 dari Personal Societal Perception meningkatkan Purchase 

Intention sebesar 0,335 ; 

6. 0,051 merupakan angka koefisien regresi kelima, yang berarti setiap 

penambahan 1 dari Halal Marketing meningkatkan Purchase Intention 

sebesar 0,051. 

Berikut hasil uji statistik T untuk diambil kesimpulan hipotesisnya : 

1. Pengaruh Halal Awareness terhadap Intention to Purchase Halal Product: 

a. Ho1 : Halal Awareness tidak berpengaruh signifikan terhadap niat 

membeli konsumen mi ramen Jepang yang Halal di Jabodetabek. 

b. Ha1 : Halal Awareness berpengaruh signifikan terhadap niat membeli 

konsumen mi ramen Jepang yang Halal di Jabodetabek. 
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Berdasarkan tabel koefisien yang diperoleh, diketahui halal awareness 

memiliki nilai Sig. 0,000 < 0,05 artinya Ha1 diterima dan Ho1 ditolak, untuk itu 

dapat dinyatakan bahwa variabel Halal Awareness berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap niat membeli konsumen mi ramen Jepang di Jabodetabek. Hasil 

hipotesis ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Hayat M. Awan et al., 

2015) yang menyatakan bahwa kesadaran halal, sebagai variabel yang 

menunjukan tingkatan kesadaran konsumen akan produk halal, menunjukan 

sebuah hubungan yang signifikan dan postif terhadap minat beli. 

2. Pengaruh Religious Belief terhadap Intention to Purchase Halal Product : 

a. Ho2 :Religious Belief tidak berpengaruh signifikan terhadap niat membeli 

konsumen mi ramen Jepang yang Halal di Jabodetabek. 

b. Ha2 :Religious Beliefberpengaruh signifikan terhadap niat membeli 

konsumen mi ramen Jepang yang Halal di Jabodetabek. 

Berdasarkan tabel koefisien yang diperoleh, diketahui Religious Belief  

memiliki nilai Sig. 0,000 < 0,05 artinya Ha2 diterima dan Ho2 ditolak, untuk itu 

dapat dinyatakan bahwa variabel Religious Belief  berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap niat membeli konsumen mi ramen Jepang yang Halal di 

Jabodetabek. Hasil hipotesis ini sesuai dan konsisten dengan penelitian 

sebelumnya (Hayat M. Awan et al., 2015) yang menyatakan religiusitas memiliki 

efek yang kuat pada tindakan dan perilaku konsumen untuk membeli makanan 

halal. Tingkat religiusitas individu juga secara positif mempengaruhi sikap 

terhadap produk halal. 
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3. Pengaruh Halal Certification terhadap Intention To Purchase Halal 

Product: 

a. Ho3 : Halal Certification tidak berpengaruh signifikan terhadap niat 

membeli konsumen mi ramen Jepang yang Halal di Jabodetabek. 

b. Ha3 : Halal Certification berpengaruh signifikan terhadap niat membeli 

konsumen mi ramen Jepang yang Halal di Jabodetabek. 

Berdasarkan tabel koefisien yang diperoleh, diketahui Halal Certification 

memiliki nilai Sig. 0,000 < 0,05 artinya Ha3 diterima dan Ho3 ditolak, untuk itu 

dapat dinyatakan bahwa variabel Halal Certification berpengaruh signifikan 

terhadap niat membeli konsumen mi ramen Jepang yang Halal di Jabodetabek. 

Hasil hipotesis ini sesuai dengan penelitian sebelumnya (Hayat M. Awan et al., 

2015) yang menunjukan sebuah hubungan signifikan dan postif terhadap minat 

beli. Dengan adanya sertifikasi halal, akan berdampak langsung bagi konsumen, 

terutama komunitas Muslim untuk menggunakan suatu produk. Munculnya rasa 

aman dan nyaman dalam mengonsumsi produk akan meningkatkan kepercayaan 

diri dan minat membeli. 

4. Pengaruh Personal Societal Perception terhadap Intention To Purchase 

Halal Product: 

a. Ho4 :Personal Societal Perception tidak berpengaruh signifikan terhadap 

niat membeli konsumen mi ramen Jepang yang Halal di Jabodetabek. 

b. Ha4 :Personal Societal Perception berpengaruh signifikan terhadap niat 

membeli konsumen mi ramen Jepang yang Halal di Jabodetabek. 

Analisis Faktor yang Mempengaruhi..., Maulidia Joana Putri, Ma.-Ibs, 2018



89 

 

 

Indonesia Banking School 

 

Berdasarkan tabel koefisien yang diperoleh, diketahui Halal Certification 

memiliki nilai Sig. 0,000 < 0,05 artinya Ha4 diterima dan Ho4 ditolak, untuk itu 

dapat dinyatakan bahwa variabel Personal Societal Perception berpengaruh 

signifikan terhadap niat membeli konsumen mi ramen Jepang yang Halal di 

Jabodetabek. Hasil hipotesis ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Hayat 

M. Awan et al., 2015) yang menunjukan sebuah hubungan signifikan dan postif 

terhadap minat beli. Standar yang sangat subjektif memiliki efek yang lebih kuat 

pada tujuan pembelian makanan halal. 

5. Pengaruh Halal Certification terhadap Intention To Purchase Halal 

Product: 

a. Ho5 : Halal Marketing tidak berpengaruh signifikan terhadap niat membeli 

konsumen mi ramen Jepang yang Halal di Jabodetabek. 

b. Ha5 : Halal Marketing berpengaruh signifikan terhadap niat membeli 

konsumen mi ramen Jepang yang Halal di Jabodetabek. 

Berdasarkan tabel koefisien yang diperoleh, diketahui Halal Marketing 

memiliki nilai Sig. 0,102 > 0,05 yang memilik arti bahwa Ha5 ditolak dan Ho5 

diterima, untuk itu dapat dinyatakan bahwa variabel Halal Marketing tidak 

berpengaruh signifikan terhadap niat membeli konsumen mi ramen Jepang yang 

Halal di Jabodetabek. Hasil hipotesis ini tidak sesuai dengan penelitian 

sebelumnya (Hayat M. Awan et al., 2015) yang menyatakan adanya hubungan 

signifikan dan postif terhadap minat beli. Sementara pada penelitian ini ditemukan 

pemasaran halal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat beli halal. 

Analisis Faktor yang Mempengaruhi..., Maulidia Joana Putri, Ma.-Ibs, 2018



90 

 

 

Indonesia Banking School 

 

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisa 

bagaimana konstruk dan hipotesis yang telah diajukan sebagaimana dibentuk 

dalam rerangka pemikiran. Pada hasil penelitian ini telah ditemukan beberapa 

indikasi baru yang berkaitan dengan niat beli terhadap produk halal. Analisa dari 

hasil pengujian masing-masing hipotesis akan dibahas pada kesempatan ini untuk 

menjabarkan fakta apa saja yang dapat ditemukan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 

Tabel 4.13 Kesimpulan Uji Regresi 

Hipotesis α Sig. Conclusion 

HA                PI 0.583 0.000 Hipotesis didukung oleh data 

RB                PI 0.289 0.000 Hipotesis didukung oleh data 

HC                PI - 0.222 0.000 Hipotesis didukung oleh data 

PSP               PI 0.335 0.000 Hipotesis didukung oleh data 

HM               PI 0.051 0.102 Hipotesis tidak didukung oleh data 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21  
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Untuk memperjelas model output regression, maka penulis menyediakan 

model hipotesis sebagai berikut: 

Sumber: Model Hasil Pengujian, diolah Ms. Word 2007 

Gambar 4.10 Model Penelitian Keseluruhan 
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4.5.1 Hasil Uji Pengaruh Halal Awareness terhadap Intention to Purchase 

Halal Product 

Penelitian ini menunjukan bahwa Halal Awareness berpengaruh positif 

terhadap Intention to Purchase Halal Product pada produk mi ramen Jepang, 

karena memiliki nilai Sig. 0.000 dan nilai β 0.583. Di lihat dari nilai β, halal 

awareness menjadi faktor paling berpengaruh dalam niat membeli makanan pada 

mi ramen Jepang. Hal tersebut memiliki artibahwa semakin baiknya kesadaran 

halalyang dimiliki oleh konsumenmaka akan meningkatkan niat membeli produk 

halal tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh (Aziz & Chok, 2013) yang 

membuktikan pada penelitiannya bahwa niat membeli produk didasarkan atas 

sikap positif, yaitu persepsi yang menguntungkan dari kesadaran halal yang 

mengarahkan pada niat membeli halal. Mayoritas responden merupakan generasi 

Y yang dapat dikatakan bahwa kesadaran mereka akan kehalalan suatu produk 

sudah cukup tinggi. Di sisi lain, tingkat pendidikan terakhir rata-rata responden 

adalah SMA sebanyak 55%  atau 80 responden, yang dapat disimpulkan juga 

bahwa taraf pendidikan yang di capai, mampu mempengaruhi kesadaran halal 

pada konsumen. 

Penelitian oleh Awan (2015) menyatakan bahwa ketika semakin baiknya 

kesadaran halal dari konsumen yang  memiliki pengalaman dan informasi yang 

terjadi pada saat ini berkaitan dengan makanan, minuman dan produk halal maka 

akan semakin berpengaruh terhadap niat konsumen untuk membeli produk 

tersebut. Namun, penelitian oleh (Hayat M. Awan et al., 2015) dan (Nurcahyo & 
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Hudrasyah, 2017) dengan hipotesis yang serupa memiliki hasil yang berbeda dari 

penelitian ini, bahwa kesadaran halal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

niat membeli halal. 

4.5.2 Hasil Uji Pengaruh Religious Belief terhadap Intention to Purchase 

Halal Product 

Penelitian ini membuktikan bahwa Religious Belief berpengaruh positif 

terhadap Intention to Purchase Halal Product pada produk mi ramen Jepang, 

karena memiliki nilai Sig. 0.000 dan nilai β 0.289. Hal tersebut menunjukan 

bahwa semakin kuat atau tinggi kepercayaan agama seseorang maka akan 

meningkatkan niat untuk membeli produk halal. Hasil ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Hayat M. Awan et al., 2015) yang menyatakan 

kepercayaan agama konsumen berpengaruh positif terhadap niat konsumen untuk 

membeli produk tersebut.  

Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh (Mukhtar & Mohsin Butt, 2012) 

bahwa tingkat religiusitas individu secara positif mempengaruhi sikap untuk 

membeli produk halal, dikarenakan agama adalah kekulturan yang penting untuk 

diteliti karena merupakan salah satu institusi sosial paling universal dan 

berpengaruh signifikan terhadap sikap, nilai, dan perilaku orang baik pada tingkat 

individu maupun  masyarakat (Ibrahim & Ismail, 2015). Responden dari 

penelitian ini adalah Muslim secara keseluruhan, guna melihat apakah faktor 

kepercayaan agama yang rendah ataupun tinggi mempengaruhi niat membeli pada 

produk halal. Dapat disimpulkan bahwa konsumen yang lebih religius akan 
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cenderung membeli makanan halal dan mencegah diri mereka terlibat dalam 

kegiatan yang bertentangan dengan pedoman agama. 

 

4.5.3 Hasil Uji Pengaruh Halal Certification terhadap Intention to Purchase 

Halal Product 

Penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa Halal Certification 

berpengaruh positif terhadap Intention to Purchase Halal Product pada produk mi 

ramen Jepang, karena memiliki nilai β -0.222 dan nilai Sig. 0.000. Hal ini tidak 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hayat M. Awan et al., 2015) yang 

menyatakan sertifikasi halal berpengaruh positif terhadap niat membeli produk 

halal. Dalam penelitian ini, 92% responden berusia 17-34 tahun yang termasuk ke 

dalam kategori Generasi Y. Menurut Kumar & Lim (2008), Generasi Y adalah 

orang-orang yang lahir antara tahun 1981-2000 (Kumar & Lim, 2008). Peneliti 

mencurigai kurangnya perhatian generasi Y terhadap sertifikasi kehalalan suatu 

produk. Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan MUI bahwa generasi muda 

Indonesia harus lebih menyadari betapa pentingnya mengonsumsi makanan halal 

dan thoyib(Sugiarti 2015). Dengan demikian peneliti menyadari bahwa konsumen 

di Jabodetabek sudah memiliki kesadaran (awareness) tentang konsep halal tetapi 

konsumen belum tentu memiliki niat beli terhadap mi ramen Jepang yang 

bersertifikasi halal. 
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4.5.4 Hasil Uji Pengaruh Personal Societal Perception terhadap Intention to 

Purchase Halal Product 

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa Personal Societal Perception 

berpengaruh positif terhadap Intention to Purchase Halal Product pada produk mi 

ramen Jepang, karena memiliki nilai β 0.335 dan nilai Sig. 0.000. Hasil ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hayat M. Awan et al., 2015) 

yang menyatakan bahwa tekanan sosial pribadi akan mempengaruhi niat beli pada 

produk halal. Penelitian ini didukung oleh penelitian (Nurcahyo & Hudrasyah, 

2017), dimana norma subjektif memiliki efek paling kuat didalam penelitiannya. 

Mayoritas responden merupakan mahasiswa/pelajar dimana dapat terlihat jelas 

bahwa persepsi sosial pribadi dapat dipengaruhi oleh pekerjaan, dimana 

lingkungan mereka yang dipengaruhi oleh faktor situasional maupun karakteristik 

dirinya sendiri, berdampak pada niat pembelian halal. Dengan kata lain jika 

konsumen memiliki persepsi yang baik serta adanya tekanan sosial seperti dari 

teman atau keluarga, maka faktor tersebut yang mengarahkan konsumen pada niat 

membeli produk halal. 

4.5.5 Hasil Uji Pengaruh Halal Marketing terhadap Intention to Purchase 

Halal Product 

 Penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa Halal Marketing 

berpengaruh positif terhadap Intention to Purchase Halal Product pada produk mi 

ramen Jepang, karena memiliki nilai β 0.051 dan nilai Sig. 0.102. Hasil penelitian 
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ini didukung oleh (Zakaria, Majid, Ahmad, Jusoh, & Zakaria, 2017) yang 

menemukan bahwa seiring meningkatnya aspek pemasaran,  ternyata tidak selalu 

meningkatkan sikap pelanggan untuk membeli produk Halal. Hal ini 

membuktikan bahwa upaya pemasaran halal suatu produk belum tentu efektif 

untuk mendorong lebih banyak pelanggan agar membeli produk halal tersebut. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hayat M. 

Awan et al., 2015) yang menyatakan pemasaran halal akan akan berpengaruh 

terhadap niat beli produk halal. 

4.6 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian kali ini yang berkaitan dengan Intention to 

Purchase halal Product, pengamatan pada produk mi ramen Jepang halal. 

Didalam sub-bab ini, peneliti mencoba memberikan analisis tambahan sebagai 

implikasi manajerial yang dapat dimanfaatkan oleh manajer restoran ramen 

Jepang.Jika melihat nilai β terbesar, yang menggambarkan bahwa variabel halal 

awareness dengan nilai β sebesar 0.583, menjadi variabel yang paling 

berpengaruh dalam niat membeli halal pada mi ramen Jepang. Berikut adalah 

analisis Average Valuedari indikator sebagai gambaran real atas pengukuran niat 

membeli konsumen : 
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Tabel 4.14 Measurement Average Value 

Variabel Measurement Average Value 

Halal Awareness 

HA1.Saya mengerti tentang konsep halal 6,572 

6,508 

HA2.Bagi ramen halal adalah ramen dengan sertifikat halal 6,393 

HA3.Saya sadar akan proses yang ketat untuk mendapatkan 

sertifikasi halal 

6,413 

HA4.Saya percaya bahwa ramen halal lebih aman untuk 

dikonsumsi 

6,531 

HA5.Sangat penting bagi saya untuk mengkonsumsi 

makanan yang halal 

6,634 

Religious Belief 

RB1.Saya percaya kepada Allah, Muhammad SAW, Quran 

dan Sunnah 

6,593 

6,513 

RB2.Saya melaksanakan shalat 5 waktu 6,455 

RB3.Saya menunaikan haji jika mampu 6,435 

RB4.Saya membayar zakat tepat waktu 6,537 

RB5.Saya mengikuti pendapat agama yang menyarankan 

untuk membeli produk halal 

6,545 

Personal Societal 

Perception 

PSP1. Adanya tekanan sosial bagi saya untuk membeli ramen 

yang halal 

6,206 

6,399 

PSP3.Saya bersedia berupaya keras untuk mendapatkan 

ramen halal 

6,400 

PSP4.Saya memiliki persepsi positif untuk membeli ramen 

halal 

6,551 

PSP5.Saya memiliki keyakinan  bahwa ramen yang halal 

akan mengarahkan saya pada sikap yang menguntungkan 

6,441 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Ms. Excel 2007 

Berdasarkan pembahasan diatas, dengan mengurutkan nilai β yang diperoleh 

pada regresi, maka implikasi manajerial yang dapat diberikan kepada manajer 

restoran Jepang pada target konsumen adalah dengan : 

1. Halal awareness terbukti memiliki pengaruh positive terhadap Intention to 

Purchase halal Product konsumen mi ramen Jepang di Jabodetabek maka 

manajer restoran Jepang dapat memanfaatkan hal ini dengan : 
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a. Halal Awareness merupakan faktor yang terbukti berpengaruh positif 

signifikan didalam penelitian ini. Berdasarkan hasil perhitungan real 

dariAverage Value, Halal Awareness  menunjukan hasil yang positif 

bahwa mayoritas konsumen mi ramen Jepang setuju bahwa mereka 

mengerti tentang konsep halal dan penting bagi mereka untuk 

mengkonsumsi makanan yang halal, dengan rata-rata penilaian (6,508). 

Indikator HA1 memiliki nilai mean terendah sebesar (6,393). Hal tersebut 

patut menjadi perhatian manajer restoran bahwa pandangan konsumen 

mengenai sertifikat halal pada suatu restoran tidak terlalu diperhatikan.  

Peneliti memberikan masukan agar manajer restoran mengusung teknik 

open-kitchen, guna konsumen dapat melihat bahan baku yang diolah 

menggunakan bahan yang halal. 

2. Religious Belief, merupakan faktor yang terbukti berpengaruh positif 

signifikan didalam penelitian ini. Telah ditemukan bahwa mayoritas 

konsumen memiliki tingkat religiusitas yang tinggi dengan perhitungan 

Average Value (6,513). Faktor religius didalam diri konsumen mi ramen 

Jepang berperan langsung terhadap pembentukan niat membeli halal  di 

Jabodetabek. Indikator RB1 memiliki nilai mean tertinggi dengan nilai 
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(6,593). Responden setuju bahwa mereka mengikuti saran agama untuk 

membeli produk yang halal. Mi ramen Jepang sebagai makanan yang 

sudah cukup terkenal di Indonesia, yang mana Indonesia dengan mayoritas 

masyarakat beragama Muslim, khususnya di Jabodetabek, berinovasi 

menyesuaikan dengan kekulturan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, 

manajer dari restoran Jepang dapat memanfaatkan peluang dari pengaruh 

kepercayaan agama tersebut untuk lebih berinovasi dalam menciptakan 

menu dengan campuran atau bahan tambahan sesuai syariat. Agama 

bukanlah suatu trend yang dapat ditolak oleh pemasar sebagai perubahan 

jangka pendek, tetapi lebih merupakan fenomena jangka panjang. 

3. Personal Societal Perception, merupakan faktor yang terbukti 

berpengaruh positif signifikan didalam penelitian ini. Berdasarkan hasil 

perhitung real dari Average Value, Personal Societal Perception 

menunjukan hasil yang positif bahwa mayoritas konsumen mi ramen 

Jepang setuju bahwa mereka merasakan adanya persepsi yang positif 

untuk membeli mi ramen yang halal, dengan rata-rata penilaian (6,399). 

Indikator PSP1 memiliki nilai mean terendah dengan nilai (6,206) dengan 

pernyataan bahwa adanya tekanan sosial bagi saya untuk membeli ramen 

yang halal. Hal tersebut patut menjadi perhatian, bahwa adanya tekanan 

sosial bagi saya untuk membeli ramen yang halal. Manajer disarankan 

untuk memberikan produk yang sesuai dengan bayangan konsumen akan 

nilai dan manfaat yang mereka terima sesuai dengan apa yang telah 

mereka bayangkan maupun yang sudah mereka rasakan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini berkaitan dengan niat membeli halal konsumen yang mana studi 

empiris kali ini dilakukan dengan menguji pengaruh halal awareness, religious 

belief, halal certification, personal societal perception dan halal marketing 

terhadap intention to purchase halal product, pengamatan dilakukan pada produk 

mi ramen Jepang yang halal. Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan pada 

penelitian ini menunjukkan 3 hipotesis yang berpengaruh positif, 1 hipotesis 

berpengaruh negatif dan 1 hipotesis yang tidak memiliki pengaruh. Dalam 

pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Variabel halal awareness berpengaruh positif terhadap intention to 

purchase halal product berdasarkan data yang dimiliki penulis 

2. Variabel religious belief berpengaruh positif terhadap intention to 

purchase halal product berdasarkan data yang dimiliki penulis 

3. Variabel halal certification berpengaruh negatif terhadap intention to 

purchase halal product berdasarkan data yang dimiliki penulis 

4. Variabel personal societal perception berpengaruh positif terhadap 

intention to purchase halal product berdasarkan data yang dimiliki penulis 

5. Variabel halal marketing tidak berpengaruh terhadap intention to purchase 

halal product berdasarkan data yang dimiliki penulis. 
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5.2 Saran dan Keterbatasan Penelitian 

Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini dapat menjadi saran untuk 

kedepannya bagi manajer restoran Jepang ataupun industri makanan Jepang 

sehingga dapat meningkatkan niat membeli terhadap restoran Jepang itu sendiri. 

Adapun saran yang dapat diberikan kepada manajer restoran Jepang dan untuk 

peneliti lain adalah sebagai berikut : 

1. Pada penelitian ini, variabel halal marketingdianggap tidak bekerja terhadap 

variabel eksogen. Tidak bekerjanya variabel halal marketing disebabkan oleh 

beberapa dugaan salah satunya terkait indikator variabel halal marketing yang 

menyebabkan variabel menjadi bias. Untuk peneliti selanjutnya, peneliti 

menyarankan untuk memfokuskan pembahasan variabel halal marketing; 

2. Penelitian ini dibatasi oleh responden dari satu kelompok, yaitu Muslim. Hal 

ini mungkin membatasi generalisasi yang dapat dilakukan untuk restoran 

Jepang di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian masa depan disarankan untuk 

memperluas penelitian ini ke spektrum non-Muslim yang lebih luas 

berdasarkan pada fenomena yang diungkapkan oleh (Suhana, Zailani, and 

Zainuddin 2016)dengan penelitian yang dilakukan oleh (Golnaz, R., 

Zainulabidin, M., Mad Nasir, S. and Eddie Chiew 2010). 

3. Penelitian selanjutnya dapat menguji kembali penelitian ini pada tipe 

makanan etnis lainnya untuk melihat bagaimana perilaku konsumen dalam 

niat membeli halal. Kemudian membandingkan bagaimana perbedaan pola 

niat membeli halal konsumen diantara kedua tipe makanan tersebut. 
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Berdasarkan hal tersebut diharapkan penelitian intention to purchase halal 

product dimasa yang akan datang dapat mengukur, menganalisa, dan 

menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik dan bermanfaat.  
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Lampiran 2 : Hasil Uji Validitas Pretest 

1. Halal Awareness 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .730 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 39.001 

df 10 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 HA1 HA2 HA3 HA4 HA5 

Anti-image Covariance 

HA1 .788 .035 -.220 -.022 -.037 

HA2 .035 .498 -.138 -.237 -.133 

HA3 -.220 -.138 .481 -.157 -.129 

HA4 -.022 -.237 -.157 .517 .091 

HA5 -.037 -.133 -.129 .091 .841 

Anti-image Correlation 

HA1 .736a .056 -.357 -.035 -.046 

HA2 .056 .727a -.282 -.467 -.206 

HA3 -.357 -.282 .744a -.314 -.203 

HA4 -.035 -.467 -.314 .715a .139 

HA5 -.046 -.206 -.203 .139 .730a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 

HA1 .562 

HA2 .819 

HA3 .858 

HA4 .788 

HA5 .498 

ExtractionMethod: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 2 : Hasil Uji Validitas Pretest (Lanjutan) 

2. Religious Belief 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .576 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 72.389 

df 15 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 RB1 RB2 RB3 RB4 RB5 RB6 

Anti-image Covariance 

RB1 .456 .156 -.108 -.126 -.192 .139 

RB2 .156 .367 .009 -.200 -.196 -.038 

RB3 -.108 .009 .343 -.147 -.127 .047 

RB4 -.126 -.200 -.147 .260 .171 -.042 

RB5 -.192 -.196 -.127 .171 .467 -.211 

RB6 .139 -.038 .047 -.042 -.211 .774 

Anti-image Correlation 

RB1 .591a .381 -.273 -.368 -.417 .233 

RB2 .381 .555a .026 -.648 -.472 -.072 

RB3 -.273 .026 .759a -.492 -.318 .090 

RB4 -.368 -.648 -.492 .541a .491 -.093 

RB5 -.417 -.472 -.318 .491 .447a -.351 

RB6 .233 -.072 .090 -.093 -.351 .523a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrixa 

 Component 

1 2 

RB1 .685 -.449 

RB2 .751 .301 

RB3 .871 -.232 

RB4 .827 -.197 

RB5 .632 .391 

RB6 .231 .866 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 
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Lampiran 2 : Hasil Uji Validitas Pretest (Lanjutan) 

3. Halal Certification 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .766 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 58.395 

df 10 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 HC1 HC2 HC3 HC4 HC5 

Anti-image Covariance 

HC1 .409 .051 .043 -.195 -.072 

HC2 .051 .785 -.106 -.061 -.105 

HC3 .043 -.106 .758 -.004 -.167 

HC4 -.195 -.061 -.004 .300 -.147 

HC5 -.072 -.105 -.167 -.147 .358 

Anti-image Correlation 

HC1 .753a .091 .077 -.556 -.190 

HC2 .091 .856a -.138 -.125 -.198 

HC3 .077 -.138 .792a -.009 -.321 

HC4 -.556 -.125 -.009 .725a -.449 

HC5 -.190 -.198 -.321 -.449 .783a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrixa 

 Component 

1 

HC1 .801 

HC2 .579 

HC3 .574 

HC4 .889 

HC5 .893 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 2 : Hasil Uji Validitas Pretest (Lanjutan) 

4. Personal Societal Perception 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .698 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 36.996 

df 10 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 PSP1 PSP2 PSP3 PSP4 PSP5 

Anti-image Covariance 

PSP1 .725 .051 -.131 -.035 -.136 

PSP2 .051 .786 -.063 -.308 .050 

PSP3 -.131 -.063 .496 -.035 -.263 

PSP4 -.035 -.308 -.035 .664 -.137 

PSP5 -.136 .050 -.263 -.137 .468 

Anti-image Correlation 

PSP1 .825a .067 -.219 -.050 -.234 

PSP2 .067 .562a -.102 -.426 .082 

PSP3 -.219 -.102 .705a -.060 -.547 

PSP4 -.050 -.426 -.060 .697a -.246 

PSP5 -.234 .082 -.547 -.246 .681a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 2 

PSP1 .667 -.419 

PSP2 .420 .796 

PSP3 .827 -.218 

PSP4 .683 .484 

PSP5 .838 -.245 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 
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Lampiran 2 : Hasil Uji Validitas Pretest (Lanjutan) 

5. Halal Marketing 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .605 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 45.894 

df 6 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 HM1 HM2 HM3 HM4 

Anti-image Covariance 

HM1 .878 -.226 .052 -.025 

HM2 -.226 .536 -.181 .039 

HM3 .052 -.181 .262 -.224 

HM4 -.025 .039 -.224 .340 

Anti-image Correlation 

HM1 .529a -.329 .109 -.046 

HM2 -.329 .676a -.482 .091 

HM3 .109 -.482 .570a -.749 

HM4 -.046 .091 -.749 .610a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 2 

HM1 .351 .901 

HM2 .809 .207 

HM3 .919 -.246 

HM4 .858 -.301 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 
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Lampiran 2 : Hasil Uji Validitas Pretest (Lanjutan) 

6. Purchase Intention 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .740 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 54.962 

df 6 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 PI1 PI2 PI3 PI4 

Anti-image Covariance 

PI1 .529 .086 -.187 -.022 

PI2 .086 .597 -.149 -.075 

PI3 -.187 -.149 .260 -.174 

PI4 -.022 -.075 -.174 .389 

Anti-image Correlation 

PI1 .752a .154 -.505 -.049 

PI2 .154 .804a -.378 -.155 

PI3 -.505 -.378 .672a -.548 

PI4 -.049 -.155 -.548 .784a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 

PI1 .762 

PI2 .739 

PI3 .934 

PI4 .874 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 2 : Hasil Uji Reliabilitas Pretest 

1. Halal Awareness 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 

N of Items 

.712 .753 5 

2. Religious Belief 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 

N of Items 

.754 .764 6 

3. Halal Certification 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 

N of Items 

.735 .807 5 

4. Personal Societal Perception 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 

N of Items 

.684 .729 5 

5. Halal Marketing 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 

N of Items 

.763 .738 4 

6. Purchase Intention 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 

N of Items 

.840 .847 4 
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Lampiran 3 : Hasil Uji Validitas Main-Test 

1. Halal Awareness 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .741 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 181.451 

df 10 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 HA1 HA2 HA3 HA4 HA5 

Anti-image Covariance 

HA1 .480 -.257 -.227 -.065 -.097 

HA2 -.257 .652 -.052 -.023 .022 

HA3 -.227 -.052 .623 -.095 -.057 

HA4 -.065 -.023 -.095 .758 -.244 

HA5 -.097 .022 -.057 -.244 .772 

Anti-image Correlation 

HA1 .692a -.459 -.415 -.107 -.160 

HA2 -.459 .732a -.081 -.033 .032 

HA3 -.415 -.081 .779a -.139 -.083 

HA4 -.107 -.033 -.139 .781a -.320 

HA5 -.160 .032 -.083 -.320 .762a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrixa 

 Component 

1 

HA1 .840 

HA2 .693 

HA3 .765 

HA4 .637 

HA5 .606 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 3 : Hasil Uji Validitas Main-Test (Lanjutan) 

2. Religious Belief 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .750 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 123.547 

df 10 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 RB1 RB2 RB3 RB4 RB5 

Anti-image Covariance 

RB1 .774 .012 -.136 -.089 -.206 

RB2 .012 .850 -.019 -.234 -.035 

RB3 -.136 -.019 .759 -.173 -.128 

RB4 -.089 -.234 -.173 .656 -.172 

RB5 -.206 -.035 -.128 -.172 .703 

Anti-image Correlation 

RB1 .770a .015 -.178 -.125 -.279 

RB2 .015 .706a -.024 -.314 -.045 

RB3 -.178 -.024 .789a -.246 -.175 

RB4 -.125 -.314 -.246 .721a -.253 

RB5 -.279 -.045 -.175 -.253 .758a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 

RB1 .659 

RB2 .506 

RB3 .694 

RB4 .774 

RB5 .741 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Lampiran 3 : Hasil Uji Validitas Main-Test (Lanjutan) 

3. Halal Certification 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .768 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 215.753 

df 10 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 HC1 HC2 HC3 HC4 HC5 

Anti-image Covariance 

HC1 .675 -.062 -.035 -.231 -.125 

HC2 -.062 .629 -.252 .074 -.085 

HC3 -.035 -.252 .500 -.087 -.184 

HC4 -.231 .074 -.087 .685 -.132 

HC5 -.125 -.085 -.184 -.132 .552 

Anti-image Correlation 

HC1 .803a -.095 -.059 -.340 -.205 

HC2 -.095 .734a -.449 .113 -.143 

HC3 -.059 -.449 .739a -.149 -.349 

HC4 -.340 .113 -.149 .758a -.214 

HC5 -.205 -.143 -.349 -.214 .806a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 

HC1 .706 

HC2 .685 

HC3 .814 

HC4 .662 

HC5 .813 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Lampiran 3 : Hasil Uji Validitas Main-Test (Lanjutan) 

4. Personal Societal Perception 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .756 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 212.085 

df 6 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 PSP1 PSP3 PSP4 PSP5 

Anti-image Covariance 

PSP1 .698 -.056 -.038 -.187 

PSP3 -.056 .423 -.209 -.219 

PSP4 -.038 -.209 .618 -.057 

PSP5 -.187 -.219 -.057 .452 

Anti-image Correlation 

PSP1 .832a -.102 -.057 -.332 

PSP3 -.102 .712a -.409 -.500 

PSP4 -.057 -.409 .802a -.108 

PSP5 -.332 -.500 -.108 .732a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 

PSP1 .708 

PSP3 .873 

PSP4 .761 

PSP5 .861 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 3 : Hasil Uji Validitas Main-Test (Lanjutan) 

5. Halal Marketing 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .704 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 140.595 

df 3 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 HM2 HM3 HM4 

Anti-image Covariance 

HM2 .629 -.196 -.162 

HM3 -.196 .522 -.258 

HM4 -.162 -.258 .546 

Anti-image Correlation 

HM2 .759a -.341 -.277 

HM3 -.341 .675a -.483 

HM4 -.277 -.483 .692a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 

HM2 .819 

HM3 .870 

HM4 .857 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 3 : Hasil Uji Validitas Main-Test (Lanjutan) 

6. Purchase Intention 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .776 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 259.934 

df 6 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 PI1 PI2 PI3 PI4 

Anti-image Covariance 

PI1 .510 -.163 -.201 .019 

PI2 -.163 .479 -.058 -.191 

PI3 -.201 -.058 .427 -.184 

PI4 .019 -.191 -.184 .487 

Anti-image Correlation 

PI1 .773a -.330 -.431 .037 

PI2 -.330 .798a -.128 -.396 

PI3 -.431 -.128 .766a -.403 

PI4 .037 -.396 -.403 .766a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 

PI1 .812 

PI2 .845 

PI3 .867 

PI4 .824 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 3 : Hasil Uji Reliabilitas Main-Test (Lanjutan) 

1. Halal Awareness 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.751 5 

2. Religious Belief 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.687 5 

3. Halal Certification 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.776 5 

4. Personal Societal Perception 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.786 4 

5. Halal Marketing 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.801 3 

6. Purchase Intention 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.853 4 
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Lampiran 4 : Hasil Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 145 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation .21614347 

Most Extreme Differences 

Absolute .053 

Positive .046 

Negative -.053 

Kolmogorov-Smirnov Z .642 

Asymp. Sig. (2-tailed) .805 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Lampiran 5 : Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .895a .802 .795 .22000 2.103 

a. Predictors: (Constant), HM, RB, HA, PSP, HC 

b. Dependent Variable: PI 
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Lampiran 6 : Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -.201 .344  -.585 .560   

HA .583 .049 .581 11.925 .000 .601 1.665 

RB .289 .042 .278 6.819 .000 .855 1.170 

HC -.222 .042 -.337 -5.313 .000 .354 2.822 

PSP .335 .044 .472 7.590 .000 .369 2.708 

HM .051 .031 .108 1.646 .102 .332 3.009 

a. Dependent Variable: PI 

Lampiran 7 : Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.201 .344  -.585 .560 

HA .583 .049 .581 11.925 .000 

RB .289 .042 .278 6.819 .000 

HC -.222 .042 -.337 -5.313 .000 

PSP .335 .044 .472 7.590 .000 

HM .051 .031 .108 1.646 .102 

a. Dependent Variable: PI 

Lampiran 8 : Hasil Uji Adusted R2 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .895a .802 .795 .22000 

a. Predictors: (Constant), HM, RB, HA, PSP, HC 
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Lampiran 9 : Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 27.231 5 5.446 112.529 .000b 

Residual 6.727 139 .048   

Total 33.959 144    

a. Dependent Variable: PI 

b. Predictors: (Constant), HM, RB, HA, PSP, HC 

Lampiran 10 : Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.201 .344  -.585 .560 

HA .583 .049 .581 11.925 .000 

RB .289 .042 .278 6.819 .000 

HC -.222 .042 -.337 -5.313 .000 

PSP .335 .044 .472 7.590 .000 

HM .051 .031 .108 1.646 .102 

a. Dependent Variable: PI 
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