
BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengaruh Legalitas Usaha Terhadap Pembelian Produk Usaha Mikro 

Kecil Menengah  

Izin juga bisa didefinisikan sebagai bentuk persetujuan atau 

pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan 

usaha oleh seseorang penngusaha atau suatu perusahaan.bagi pemerintah 

pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana  untuk membina, 

mengarahkan, mengawasi dan menertibkan izin-izin usaha perdagangan. 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan Uji 

Regresi Linier Berganda dapat diketahui bahwa Koefisien Regresi 

Legalitas usaha berpengaruh positif terhadap pembelian produk Usaha 

Mikro Kecil Menengah  meskipun diperoleh Sig lebih besar dari pada taraf 

signifikansi. Karena nilai Sig > α maka disimpulkan untuk menolak H1, 

yang berarti koefisien regresi Legalitas Usaha adalah tidak teruji secara 

signifikan terhadap Pembelian Produk Usaha Mikro Kecil Menengah . 

Cara yang lain dengan membandingkan antara thitung dan ttabel dan diperoleh 

hasil thitung < ttabel maka disimpulkan untuk menolak H1, artinya koefisien 

Pembelian Produk tidak teruji signifikan terhadap Pembelian Produk 

Usaha Mikro Kecil Menengah . Sehuingga dari hasil tersebut meskipun 

Legalitas Usaha tidak teruji secara signifikan namun tetap berpengaruh 

positif terhadap Pembelian Produk Usaha Mikro Kecil Menengah. 



 

 Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan Uji t 

legalitas usaha berpengaruh positif terhadap pembelian produk usaha 

mikro kecil menengah . Dimana perhitungan uji hipotesis secara parsial 

diperoleh diperoleh t hitung lebih kecil dari pada t tabel (1,011<1,69389) 

dan nilai signifikasi lebih besar α (0,320>0,05). Hal ini berarti semakin 

tinggi legalitas usaha tidak akan menjadi tolak ukur pembelian produk. 

Dari hasil uji t-test dengan membandingkan antara thitung dengan ttabel yaitu 

thitung  < ttabel  maka disimpulkan untuk H1 ditolak , artinya legalitas usaha 

tidak teruji i secara signifikan terhadap pembelian produk.  

 Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Yona maharani1.  yang menganalisis pengaruh sertifikasi halal, harga  dan 

perizinan usaha terhadap keputusan pembelian pada kemasan Minuman. 

Hasil penelitiannya diperoleh nilai thitung sebesar 2,541. Dengan mengambil 

taraf signifikan α sebesar 5% maka ttabel (2,541 > 2,306) dengan tingkat 

signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan legalitas usaha 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pembelian produk.  

                                                           
1 Yona maharani, “Pengaruh Sertifikasi Halal, Harga  dan Perizinan Usaha 

Terhadap Keputusan Pembelian pada  Kemasan Minuman“, Universitas Yogyakarta , 
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 Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang 

dilakukan oleh iqbal2 yang. Hasil penelitiannya diperoleh nilai Sig. 

Sebesar 0,049 < 0,05. Dan diperoleh nilai thitung > ttabel 3,206 > 3,182 ini 

menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan legalitas usaha 

terhadap pembelian produk  menunjukan bahwa legalitas usaha 

berpengaruh signifikan terhadap pembelian produk Usaha Mikro Kecil 

Menengah. 

  Secara teori legalitas usaha  merupakan bentuk perizinan yang 

harus dilakukan oleh pengusaha supaya dapat diparcayai oleh masyarakat 

atau konsumen. berarti semakin banyak terjadinya perizinan usaha yang 

dilakukan oleh pengusaha semakin banyak pula kepercayaan konsumen 

yang akan mempengaruhi tingkat pembelian produk.  

 

B. Labelisasi Halal Terhadap Pembelian Produk Usaha Mikro Kecil 

Menengah  

Label halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan 

halalpada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang 

dimaksudberstatus sebagai produk halal.3 Label halal diperoleh setelah 

mendapatkan sertifikat halal.Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari 

                                                           
2Iqbal Efendi, ” pengaruh legalitas usaha, ukuran usaha, dan umur 

perusahaan, terhadap pertumbuhan usaha pada UKM di Kota Magelang Propinsi Jawa 

Tengah”2015 

3Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat 

Halal,(Malang :UIN Maliki Press, 2011 ), hlm. 140 



Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk 

sesuai dengan syariatIslam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk 

mendapatkan izinpencantuman label halal pada kemasan produk dari 

instansi pemerintahyang berwenang. Adapun yang dimaksud dengan 

produk halal adalahproduk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan 

syariat Islam. 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan Uji 

Regresi Linear Berganda dapat diketahui bahwa koefisien regresi 

Laabelisasi Halal berpengaruh positif terhadap Pembelian Produk Usaha 

Mikro Kecil Menengah . Dalam tabel Coefficients juga diperoleh nilai sig. 

Lebih kecil dari pada taraf signifikansi. Karena nilai Sig < α maka 

disimpulkan untuk menerima   H2 yang berarti koefisien regresi Labelisasi 

Halal adalah teruji  signifikan terhadap Pembelian Produk Usaha Mikro 

Kecil Menengah . dari hasil uji t-test dengan membandingkan antara thitung 

dengan ttabel yaitu thitung  > ttabel  maka disimpulkan untuk menerima H2, 

artinya koefisien regresi Labelisasi Halal  teruji secara signifikan 

terhadapPembelian Produk Usaha Mikro Kecil Menengah. 

Hasil ini menunjukkan adanya hubungan positif antara Labelisasi 

Halal terhadapPembelian Produk. Artinya, semakin besar Labelisasi Halal 

maka Pembelian Produk Usaha Mikro Kecil Menengah juga akan 

meningkat.  



 Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan Uji t 

Labeisasi Halal berpengaruh positif terhadap pembelian produk usaha 

mikro kecil menengah . Dimana perhitungan uji hipotesis secara parsial 

diperoleh diperoleh t hitung lebih besar dari pada t tabel (2,951>1,69389) 

dan nilai signifikasi lebih kecil  α (0,006 >0,05). Dari hasil uji t-test 

dengan membandingkan antara thitung dengan ttabel yaitu thitung  > ttabel  maka 

disimpulkan untuk H2 diterima, artinya Labelisasi Halal teruji  secara 

signifikan terhadap pembelian produk.  

 Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Tri Widodo4 yang menganalisis Pengaruh Labelisasi Halal dan Harga 

Terhadap Pembelian Konsumen Pada Produk Indomie (Studi Kasus 

Mahasiswa universitas Muhammadiyah Surakarta). Hasil penelitiannya 

diperoleh nilai thitung sebesar 3,478. Dengan mengambil taraf signifikan α 

sebesar 0,001 maka ttabel (0,001<0,05) dengan tingkat signifikansi lebih 

kecil  dari 0,05 maka dapat disimpulkan Labeisasi Halal secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap Keptusan Pembelian Konsumen Pada 

Produk Indomie. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fatkhurohmah5 Pengaruh Pemahaman Label Halal Dan faktor Sosial 

Terhdap Niat Memebli produk Kemasan Berlel Halal.  Berdasarkan hasil 

                                                           
4 Tri Widodo,” Pengaruh Labelisasi Halal dan Harga Terhadap Pembelian 

Konsumen Pada Produk Indomie (Studi Kasus Mahasiswa universitas Muhammadiyah 

Surakarta)”. Universitas Muhamadiyah Magelang. 2015 
5 Fathurohmah, “Pengaruh Pemahaman Label Halal Dan faktor Sosial Terhdap Niat 

Memebli produk Kemasan Berlebel Halal”. Universitas Negri Yogyakrta.2015 



perhitungan secara parsial pengaruh pemahaman label halal terhadap niat 

membeli makanan kemasan berlabel halal pada santri mahasiswa pondok 

pesantren Al Barokah diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,056. Pada 

taraf signifikansi 5%, dapat diketahui thitung sebesar 2,334 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,021 karena koefisien regresi mempunyai nilai 

signifikansi < 0,05 maka Ha1 yang berbunyi “Pemahaman label halal 

berpengaruh secara signifikan terhadap niat membeli makanan kemasan 

berlabel halal pada santri mahasiswa pondok pesantren Al Barokah” 

diterima, dan Ho1 ditolak. Artinya, bahwa variabel pemahaman label halal 

berpengaruh signifikan terhadap niat membeli makanan kemasan berlabel 

halal pada santri mahasiswa pondok pesantren Al Barokah. Pengaruhnya 

positif, hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi pemahaman label 

halal pada santri mahasiswa. 

 Secara teori Labelisasi Halal merupakan label yang paling banyak 

diminati oleh Konsumen maupun Pengusaha  berarti semakin tinggi 

permintaan Label Halal yang dilakukan pengusaha untuk segera 

mendaftarkan produknya ke Majelis Ulama Insonesia(MUI), semakin 

tinggi pula pemahaman yang diperoleh dan akan mempengaruhi tingkat 

Pembelian Produk.  

 

 



C. Pengaruh Legalitas Usaha dan Labelisasi Halal terhadap Pembelian 

Produk Usaha Mikro Kecil Menengah. 

Dari tabel ANOVA diperoleh nilai Sig. Lebih kecil dari taraf 

signifikansi (dalam kasus ini menggunakan taraf signifikansi atau α = 5%), 

maka model regresi bisa dipakai untk memprediksiPembelian Produk 

Usaha Mikro Kecil Menengah. Pedoman yang digunakan adalah jika Sig. 

< α, maka H3 teruji, artinya ada pengaruh signifikan antara Legalitas 

Usaha dan Labelisasi Halal , dengan Pembelian Produk Usaha Mikro 

Kecil Menengah yang hubungannya bersifat linier. Cara lain dengan 

membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel. Dari perbandingan tersebut 

diperoleh nilai Fhitung > Ftabel maka disimpulkan H3 teruji, yang berarti 

antara Legalitas Usaha dan Labelisasi Halal dengan Pembelian Produk 

Usaha Mikro Kecil Menengah ada hubungan yang linier. 

Hasil uji Hipotesis secaraSimultan, menunjukan adanya pengaruh 

yang signifikan antara variabel Legalitas Usaha, Labelisasi halal terhadap 

Pembelian Produk Usaha Mikro Kecil Menengah. Hal Ini sejalan dengan 

Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Efendi dan Triwidodo6. Dalam 

penelitian Iqbal Efendi7 yang menguji legalitas usaha terhadap pembelian 
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7 7Iqbal Efendi, ” pengaruh legalitas usaha, ukuran usaha, dan umur 

perusahaan, terhadap pertumbuhan usaha pada UKM di Kota Magelang Propinsi Jawa 

Tengah”2015 



produk. Dari penelitianya tersebut variabel legalitas usaha secara simultan  

berpengaruh positif terhadap pembelian produk. Dalam penelitian 

Triwidodo yang menguji Labelisasi Halalterhadap pembelian produk. Dari 

penelitianya tersebut variabel Labelisasi secara simultan  berpengaruh 

positif terhadap pembelian produk.  

Dapat disimpulkan Ho ditolak karena ada pengaruh positif secara 

simultan antara Legalitas Usaha dan Labelisasi Halal. Untuk itu Ha yang 

menyatakan secara simultan ketiga variabel independen yaitu pendapatan 

bagi hasil mudharabah, musyarakah dan pendapatran margin murabahah 

berpengaruh terhadap bagi hasil tabungan. 

 

 

                                                                                                                                                               
 


