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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mayoritas penduduk di Tulungagung merupakan masyarakat 

dengan jumlah penduduk muslim yang cukup banyak. Pada tahun 2016, 

sebanyak 90% dari 1.026.101 penduduk Tulungagung adalah muslim.
1
 

Dengan banyaknya jumlah penduduk muslim di Tulungagung tentu 

memiliki potensi terhadap perekonomian. Banyaknya jumlah penduduk 

muslim yang tersebar di Tulunggaung, maka tidak menjadi jaminan 

terlepas dari persoalan dalam permintaan produk maupun jasa. Salah satu 

permasalahan yang sering muncul adalah pemilihan produk makanan 

halal.  

Di Indonesia sendiri sudah banyak kasus tentang makanan dan 

minuman yang belum mendapatkan lisensi halal dari Majelis Ulama 

Indonesia (MUI). Ada beribu-ribu jenis makanan dan minuman yang 

beredar, namun hanya sebanyak 20% yang tercatat produk berlabel halal, 

sedangkan sisanya sebesar 80% belum mencantumkan label halal (detik 

finance, 2014). Jumlah tersebut sangat jauh dibawah dengan negara 

muslim lain sudah mencapai 90% produknya berlabel halal. 

Hal tersebut memberikan gambaran bahwa konsumsi produk halal 

di Indonesia masih sangat rendah. Seharusnya labelisasi produk halal 
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mencapai jumlah yang sama besar dengan populasi umat muslim di 

Indonesia (90%). Masyarakat beranggapan bahwa tinggal di negara 

dengan mayoritas penduduknya muslim telah secara otomatis produk yang 

beredar di masyarakat ialah produk yang halal. Namun pada kenyataanya  

tidak demikian, dan masyarakat dituntut untuk berhati-hati dalam memilih 

produk yang akan dikonsumsi serta memiliki pengetahuan akan produk 

tersebut. Adakalanya masyarakat tidak hanya melihat dari brand produk 

yang ada. 

Konsumsi masyarakat di Tulungagung dari tahun ke tahun semakin 

meningkat seiring semakin bertambahnya jumlah penduduk yang ada. 

Seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Rata-rata Pengeluaran Makanan Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran 

2011-2016 

Tahun 

Jenis Pengeluaran 

Makanan dan Minuman Jadi Konsumsi Lainnya 

2011 54 817  5 423  

2012 64 303  4 891  

2013 74 227  4 970  

2014 77 476  5 010  

2015 71 423  7 740 

2016 96 705 9 092 

         Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2016 
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Dengan semakin bertambahnya tingkat konsumsi makanan dan 

minuman di daerah Tulungagung, masyarakat muslim sebagai konsumen 

harus pintar-pintar memilih makanan dan minuman yang layak dikonsumsi 

dan yang tidak layak. Tidak layak disini dalam artian yang tidak berlabel 

halal, yang bisa saja dipertanyakan kandungan dari makanan dan minuman 

tersebut.  

Seperti yang kita tahu bahwa makanan sendiri merupakan 

kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap manusia dan sangat 

penting bagi keberlangsungan hidup. Makanan dapat mempengaruhi 

kesehatan manusia, maka diperlukan makanan yang memiliki kandungan 

yang baik bagi tubuh. Karena begitu pentingnya makanan bagi kehidupan 

manusia, maka makanan maupun minuman yang dikonsumsi tidak hanya 

yang mengenyangkan, tetapi juga harus dilihat dari unsur kandungan yang 

terdapat dalam makanan itu halal atau tidak. Karena mengkosumsi 

makanan dan minuman halal merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat 

muslim. 

Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dimakan 

menurut ketentuan syariat Islam dan tidak mempunyai pengaruh negatif 

terhadap kesehatan. Sedangkan makanan haram adalah makanan yang 

tidak diperbolehkan atau dilarang untuk dimakan dalam syariat Islam dan 

mempunyai dampak negatif bagi kesehatan. Menurut Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan 

Iklan Pangan, definisi pangan halal adalah: 
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Pagan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang 

haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang 

menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan 

bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang 

diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan 

yang pengolahannya dilakukan sesuai denga ketentuan hukum 

agama Islam.
2
 

  

Walaupun mayoritas penduduk di Tulungagung beragama Islam, 

namun bukan berarti makanan dan minuman yang beredar secara luas 

merupakan produk yang halal untuk dikonsumsi. Hadirnya produk-produk 

haram di masyarakat baik itu dari kegiatan ekspor-impor atau bukan.  

Contoh kasus yang terjadi pada tahun 2017 yaitu tentang kasus 

sejumlah sampel kecap “cap kuda” tanpa label halal dikirim ke Puslabfor 

dan B-POM Surabaya.
3
 Sampel kecap tersebut dibawa ke Puslabfor dan B-POM 

Surabaya karena diduga memalsukan label halal dalam produknya tanpa 

persetujuan MUI. Kepolisian resor tulungagung Jawa Timur memeriksa bos 

industri kecap “Cap Kuda”, pengusaha kecap tersebut diduga memalsukan label 

halal di dalam produknya tanpa persetujuan MUI. Para penyidik membawa 

sejumlah sampel kecap “Cap Kuda” ke Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri 

di Polda Jatim serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (B-POM) di Surabaya. 

Polisi juga menyita barang bukti berupa 8 botol kecap ukuran 600 mililiter dan 

300 mililiter, 1 bungkus kertas label dan tutup botol kecap serta sebuah mesin 

pres tutup botol untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.  
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Kemudian kasus yang terjadi pada tahun yang sama, 2017 tentang kasus 

keracunan massal yang terjadi di Tulungagung.
4
 Kata kepala puskesmas Kauman 

Aris Setiawan, petugasnya telah mengambil sempel di warung ‘mieso’ Kauman 

Tulungagung yang berada diutara, juga yang diselatan, karena pasien mengaku 

ada yang makan ditempat tersebut dan mengalami gejala serupa. Diduga 

penyebab keracunan tersebut mengarah ke bakteri e-coli, karena pasien 

mengalami gejala seperti diare dan pusing. Data terakhir yang diterima, ada 

puluhan pasien yang masih dirawat dibeberapa puskesmas di Tulungagung 

maupun dirumah sakit umum. Dengan rincian, 6 pasien dirawat di puskesmas 

Kauman, 5 pasien dirawat dipuskesmas Gondang dan 9 di RSUD Dr. Iskak 

Tulungagung Aris menghimbau kepada masyarakat untuk mawas diri, terutama 

untuk teliti memilih atau membeli makanan yang ada diluar yang higenis dan 

sehat.  

Kemudian kasus yang terjadi pada tahun 2016 mengenai BPOM yang 

harus keluarkan sertifakat makanan haram.
5
 Menurut Politisi asal Partai Nasdem 

merasa perlu adanya sertifikasi kepada produsen yang nantinya dalam bentuk 

sertifikasi haram, bukan sertifikat halal yang selama ini diberlakukan. Peran 

BPOM dalam melindungi konsumen dinilai masih kurang oleh DPRD Jawa 

Timur. Mengingat masih ada makanan dan minuman yang membahayakan 

kesehatan atau tidak halal. Seharusnya BPOM tidak hanya mengawasi produk 

dalam kemasan, tetapi juga mengawasi produk obat dan makanan curah. 

Mengingat mayoritas warga Tulungagung adalah muslim, sehingga harus 
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dilindungi dari ancaman produk barang. Ini diperlukan agar nantinya ada 

pembeda dari makanan yang mayoritas halal.  

Konsumen Indonesia, khususnya Tulungagung yang sebagian 

besar beragama Islam membutuhkan makanan dan minuman yang halal. 

Konsumen tidak memiliki kemampuan untuk menilai atau mendeteksi 

apakah suatu produk makanan dan minuman yang akan dibelinya adalah 

halal. Dalam situasi seperti ini maka pemerintah dan DPR melalui 

kebijakan publik dan perundang-undangan harus melakukan intervensi 

untuk melindungi konsumen. Dengan telah disetujuinya Undang-Undang 

Pangan oleh DPR dan Presiden, maka pemerintah memiliki legalitas 

hukum dan berkewajiban untuk melindungi konsumen.
6
 Undang-undang 

pangan juga meawjibkan produsen untuk mencantumkan label halal bagi 

produk yang diujinya. Sehingga konsumen mampu memberikan pilihan 

yang tepat yang menjamin keyakinannya. 

Sekarang ini banyak sekali produk-produk yang dijual bebas 

dipasaran tanpa adanya pelabelan yang jelas, komposisi yang tertera pada 

kemasan yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dan terlebih lagi 

penempatan raknya disatukan dengan produk-produk halal. Tentu saja hal 

ini akan merugikan konsumen muslim, karena yang mereka beli bisa saja 

bukan produk halal.  

Terkadang konsumen juga bisa terpengaruh dengan brand produk 

yang ada. Dengan brand produk yang sedang kekinian atau sedang marak 
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mereka bisa saja lupa akan halal tidaknya produk tersebut. Sebagai contoh 

para remaja yang saat ini banyak yang tergila-gila dengan hal yang berbau 

Korea, karena adanya K-pop, drama Korea. Mereka yang mengidolakan 

artis-artis Korea tersebut pasti mengikuti gayanya, bahkan apa yang 

dikonsumsinya. Buktinya saja sekarang ini tidak sedikit makanan berbau 

Korea yang mulai dijual disekitar Tulungagung, ntah itu halal atau 

tidaknya. 

Banyak produk makanan yang beredar di masyarakat saat ini yang 

belum jelas kehalalannya, yang menimbulkan beberapa pertanyaan, 

bagaimana bahan bakunya, proses pembuatannya dan mekanisme 

labelisasi halalnya. Bahkan Islam  mengajarkan metode menyembelih 

hewan yang baik, yaitu dengan menggunakan pisau yang tajam, 

disembelih dengan cepat dan menyebut nama Allah SWT, serta tidak 

mengkonsumsi hewan yang mati duluan tanpa disembelih untuk  

mencegah penularan penyakit. 

Sebagai konsumen muslim sudah seharusnya selalu mengkonsumsi 

segala sesuatu yang baik yang telah disediakan Allah SWT di bumi ini 

untuk menjaga kualitas jasmani dan rohaninya, agar tidak rusak oleh 

asupan sesuatu yang haram. Perilaku konsumen muslim dalam memilah-

milah produk tesebut harus memperhatikan religiusitas, dan tidak mengacu 

ke dalam brand produk yang ada. Kemudian juga rata-rata pendapatan 

yang diperoleh seorang muslim juga bisa mempengaruhi seorang 

mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal atau tidak. Perilaku 
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konsumen merupakan proses pengambilan keputusan yang mensyaratkan 

aktivitas individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau 

mengatur barang dan jasa.
7
 

Dari permasalahan yang terjadi diatas, untuk mengetahui seberapa 

berpengaruhnya pendapatan, brand produk, dan religiusitas terhadap 

perilaku konsumen muslim yang ada di masyarakat Tulungagung, maka 

dianggap penting untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul: 

“Pengaruh Pendapatan, Brand Produk, Dan Religiusitas Terhadap 

Perilaku Konsumen Dalam Mengkonsumsi Makanan Dan Minuman 

Halal Di Tulungagung”. 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Masih banyak produk makanan di pasaran yang diragukan 

kehalalannya. 

2. Tidak semua masyarakat di Tulungagung memperhatikan dengan 

cermat label halal yang terdapat pada setiap kemasan makanan maupun 

minuman. 

3. Ada beberapa produk yang berlabel palsu yang terdapat di 

Tulungagung baik itu dari kegiatan ekspor-impor atau bukan. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dia atas maka dapat diambil rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah pendapatan masyarakat Tulungagung berpengaruh secara 

signifikan terhadap perilaku konsumen dalam mengkonsumsi makanan 

dan minuman halal di Tulungagung ? 

2. Apakah brand produk berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku 

konsumen dalam mengkonsumsi makanan dan minuman halal di 

Tulungagung ? 

3. Apakah religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku 

konsumen dalam mengkonsumsi makanan dan minuman halal di 

Tulungagung ? 

4. Apakah pendapatan, brand produk, dan religiusitas berpengaruh secara 

simultan dan signifikan terhadap perilaku konsumen dalam 

mengkonsumsi makanan dan minuman halal di Tulungagung ? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Mengkaji apakah pendapatan memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap perilaku konsumen dalam mengkonsumsi makanan dan 

minuman halal di Tulungagung. 

2. Mengkaji apakah brand produk memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap perilaku konsumen dalam mengkonsumsi makanan dan 

minuman halal di Tulungagung. 
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3. Mengkaji apakah religiusitas memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap perilaku konsumen dalam mengkonsumsi makanan dan 

minuman halal di Tulungagung. 

4. Mengkaji apakah pendapatan, brand produk, dan religiusitas memiliki 

pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap perilaku konsumen 

dalam mengkonsumsi makanan dan minuman halal di Tulungagung. 

E. Kegunaan Penelitian 

Pengaruh yang didapat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat baik untuk kepentingan ilmiah maupun kepentingan 

terapan. Kedua manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Untuk kepentingan ilmiah diharapkan hasil dari penelitian ini dapat 

digunakan untuk memperbanyak kepustakaan pada LP2M IAIN 

Tulungagung. 

2. Untuk kepentingan terapan, diharapkan dapat memberikan wacana 

keilmuan, sehingga mampu menunjang pengembangan ilmu 

khususnya dalam bidang pemahaman mengenai pengaruh pendapatan, 

brand produk, dan religiusitas terhadap perilaku konsumen dalam 

mengkonsumsi makanan dan minuman halal di Tulungagung. 

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Sedangkan untuk pembatasan masalah penelitian ini dibatasi pada 

masalah pendapatan, brand produk, dan religiusitas yang mempengaruhi 

perilaku konsumen masyarakat Tulungagung dalam mengkonsumsi 

makanan dan minuman halal. Pembatasan masalah dalam penelitian yaitu 
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masyarakat (konsumen) Tulungagung yang beragama Islam yang 

tergolong umur 17 tahun keatas. 

G. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman, memudahkan menelaah, dan 

memahami pokok-pokok permasalahan dalam uraian selanjutnya, maka 

terlebih dahulu penulis kemukakan pengertian yang ada dalam judul 

skripsi di atas. Adapun istilah-istilah yang akan penulis kemukakan dalam 

judul adalah sebagai berikut: 

1. Secara konseptual 

a. Pendapatan adalah jumlah uang atau barang yang diterima dari 

pihak lain atau industri atas hasil kerja keras seseorang.
8
 

b. Brand produk atau yang biasa disebut branding adalah istilah yang 

digunakan untuk memberikan nama produk (brand name) dengan 

tujuan agar produk tersebut dapat lebih laku di pasaran.
9
 

c. Religiusitas adalah pemahaman hakikat agama.
10

 

d. Perilaku konsumen adalah suatu tindakan yang langsung dalam 

mendapatkan, mengkonsumsi serta menghabiskan produk dan jasa, 

termasuk proses pengambilan keputusan.
11
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2. Secara Operasional 

a. Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun 

berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri 

atas kerja keras yang dilakukan. 

b. Brand produk merupakan penggunaan nama yang menjadikan 

suatu produk dikenal dan dibeli banyak orang. Umumnya para 

konsumen membeli suatu produk apabila brand produk tersebut 

sudah terkenal di kalangan masyarakat. 

c. Religiusitas adalah aspek yang telah dihayati oleh individu di 

dalam hati, getaran hati nurani pribadi dan sikap personal.
12

 

d. Perilaku konsumen merupakan proses pengambilan keputusan 

dalam suatu tindakan dalam mendapatkan, mengkonsumsi serta 

menghabiskan produk dan jasa yang berbeda-beda untuk 

memaksimalkan kesejahteraan mereka. 

H. Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri dari VI (enam) 

bab. Masing-masing bab memiliki sub bab yang akan memberikan 

penjelasan secara terperinci dan sistematis serta berkesinambungan agar 

bisa dipahami dengan jelas. Adapun sistematika penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab pertama, sebagaimana penelitian pada umumnya, bab satu 

adalah pendahuluan yang mencangkup: latar belakang masalah; 

identifikasi dan pembatasan masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian; 

hipotesis penelitian; kegunaan penelitian; penegasan istilah; dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab kedua adalah landasan teori. Bab ini berisi tentang kajian 

teoritis tentang pendapatan, brand produk, dan religiusitas; penelitian 

terdahulu; dan kerangka konseptual. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ketiga dalam penelitian ini yaitu tentang metode penelitian 

yang didalamnya memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian; 

variabel penelitian; populasi, sampling, dan sampel penelitian; kisi-kisi 

instrument penelitian; sumber data dan skala pengukuran; teknik 

pengumpulan data; dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Bab keempat adalah hasil dan pembahasan penelitian. Bab ini 

berisi tentang deskripsi data dan pengujian hipotesis. 

BAB V PEMBAHASAN 

Bab kelima adalah menjelaskan temuan-temuan penelitian yang 

telah dikemukakan pada hasil penelitian 

 



14 

 

 
 

BAB VI PENUTUP 

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran yang merupakan 

akhir dari penelitian. Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

pembahasan serta saran-saran yang ditujukan oleh peneliti kepada 

berbagai pihak yang berkepentingan terhadap obyek penelitian tersebut. 

Kemudian dilanjtkan dengan daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar 

riwayat hidup. 

 


