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BAB II  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Persepsi Harga, 

Kualitas Produk dan Simbol Islam Terhadap Niat Beli Konsumen Mie Samyang Di 

Surabaya”, perlu melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang 

pernah dilakukan sebelumnya agar mendapatkan referensi yang sesuai dengan 

penelitian yang ingin dilakukan. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan 

dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

1. Ahmad Naufal dan Devilia Sari (2017) 

Topik penelitian yang pertamakadalah penelitian yang dilakukan oleh 

Ahmad Naufal dan Devilia Sari yang membahas tentang “Pengaruh Electronic 

Word of Mouth (e-WOM) Terhadap Minat Buldalk Bokkeummyeon (Samyang) 

pada Masyarakat di KotakBandung”. Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh electronic Word of Mouth (e-WOM) terhadap minat beli Buldalk 

Bokkeummyeon (samyang) pada masyarakat di kota Bandung. 

Hasil perhitungan sampel dengan menggunakan metode Bernoulli dan  

tingkat toleransi kesalahan sebesar 10%. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menyebarkan kuisioner kepadak100 responden di kota Bandung. 

Penelitian ini menggunakan teknik Analisis Regresi Linier Sederhana, 

dengan hasil penelitian didapat adalah Electronic Word of Mouth (e-WOM) 

berpengaruh secara positif terhadapkminat beli Buldalk Bokkeummyeon (samyang)  
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pada masyarakat di Kota Bandung.  

 

 

Sumber: Ahmad Naufal (2017) 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN JURNAL 1 

 

Hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner kepada 100 orang 

responden, menyatakan mayoritas dalam penelitian tersebut adalah perempuan 

dengan persentase sebesar 61%, usia 21 – 25 tahun sebanyak 53%, mahasiswa/I 

sebanyak 71% dengan pendapatan Rp 1.000.000-Rp 3.000.000 dengan persentase 

53%. Hasil penelitian dan analisis deskriptif, variabel electronic word of mouth (X) 

secara keseluruhan masuk dalam kategori “baik” dengan persentase sebesar 72,2% 

dan variabel minat beli (Y) secara keseluruhan masuk dalam kategori “baik” dengan 

persentase sebesar 73,4%. 

Electronic Word of Mouth (e-WOM) berpengaruh secara positif 

terhadap minat beli Buldalk Bokkeummyeon (samyang) pada masyarakat di Kota 

Bandung, dapat dilihat dari hasil nilai t hitung (6,222) > t tabel (1,98447) dan 

tingkat signifikansi ,000 < 0,05. Hasil perhitungan koefisien determinasi (R2) dapat 

diketahui besarnya pengaruh variabel electronic word of mouth (X) terhadap minat 

beli (Y) adalah sebesar 28,3%, sedangkan sisanya sebesar 71,7% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti word of mouth, promosi 

dan lain-lain. 

Hasil penelitian dan pembahasan dari  penelitian tersebut dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

Electronic Word of Mouth (X) Niat Beli (Y) 
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1. Electronic Word of Mouth (e-Wom) Boldalk Bokkeummyeon (samyang) dimata 

responden secara keseluruhan menunjukkan bahwa e-WOM dapat menjadi salah 

satu alasan pembelian samyang di kota Bandung karena termasuk dalam kategori 

baik dengan persentase skor sebesar 72,2%. 

2. Niat beli Buldalk Bokkeummyeon (samyang) di kota Bandung menunjukkan 

kategori baik dengar persentase skor 73,4%. Hal ini di pengaruhi oleh intencity, 

valance opinion & content. 

3.  Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dan signifikan e-

WOM terhadap minat beli Buldalk Bokkeummyeon (samyang) di kota Bandung. 

Hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa dengan meningkatkan e-WOM maka 

minat beli akan meningkat. 

Persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan 

variabel Minat Beli sebagai variabel terikat terhadap konsumen Mie Samyang. 

Persamaan lainnya dengan penelitian saat ini adalah menggunakan penelitian 

deskriptif kuantitatif dan skala Likert dalam metode pengukuran variabelnya. 

Perbedaan dengan penelitian saat ini terdapat pada variabel bebasnya, 

peneliti saat ini menggunakan variabel persepsi harga, kualitas produk dan simbol 

Islam sebagai variabel bebasnya, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan 

Electronic Word of Mouth (e-WOM) sebagai variabel bebasnya. Populasi pada 

penelitian saat ini dilakukan di kota Surabaya, sedangkan populasi penelitian 

terdahulu dilakukan di kota Bandung. 

2. Ranu Nugraha, M. Kholid Mawardi dan Aniesa Samira Bafadhal (2017) 

Topik  penelitian  yang  keduakadalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  
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Nugraha, Mawardi dan Bafadhal yang membahas tentang “PENGARUH 

LABELISASI HALAL TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN (Survei Pada 

Mahasiswa Muslim Konsumen Mie Samyang Berlogo Halal Korean 

MuslimkFederation Di Kota Malang)” bertujuan untuk mengetehui pengaruh dari 

variabel independen yaitu, Labelisasi halal (X) terhadap variabel dependen yaitu 

Minat Beli (Y) secara signifikan. 

Sampel yang digunakankdalam penelitian ini berjumlah 116 responden 

dan merupakan konsumen yang pernah mengkonsumsi produk Mie Samyang 

dengan label halal dari Korean Muslim Federation (KMF). Metode pеnеlitiаn 

tersebut mеrupаkаn pеnеlitiаn deskriptif dеngаn pеndеkаtаn kuаntitаtif. Pеnеlitiаn 

ini ditujukаn kеpаdа Mahasiswa Muslim Konsumen Mie Samyang Berlogo Halal 

Korean Muslim Federation Di Kota Malang dеngаn pеngumpulаn dаtа 

mеnggunаkаn kuеsionеr yаng diаnаlisis mеnggunаkаn rеgrеsi liniеr sederhana. 

  

Sumber: Ranu Nugraha, M. Kholid Mawardi dan Aniesa Samira Bafadhal (2017) 

Gambar 2.2 

KERANGKA PEMIKIRAN JURNAL 2 

 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan nilai konstanta (α) sebesar 

27,528, artinya adalah tanpa adanya pengaruh dari variabel lain maka pengaruh 

labelisasi halal (x) terhadap niat beli sebesar 27,528. Nilai β = 0,468, dengan nilai 

signifikan 0,00 yang memiliki nilai lebih kecil dari 0,05, artinya berpengaruh 

signifikan karena sig 0,00 < 0,05. Apabila terjadi peningkatan pada variabel 

Labelisasi Halal (X), maka akan terjadi peningkatan pada variabel Minat Beli  (Y), 

begitu  sebaliknya, apabila  terjadi penurunan   pada  variabel Labelisasi Halal (X)  

Labelisasi Halal (X) Niat Beli (Y) 
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maka akan terjadi penurunan juga pada variabel Minat Beli (Y). 

Hasil analisis dan pembahasan yang terdapat pada penelitian tersebut, 

makap bisa diambil kesimpulan untukppmenjawab rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Hasil Uji t antara variabel Labelisasi Halal (X) terhadap variabel Minat Beli (Y) 

menunjukkan variabel Label Halal (X) berpengaruh signifikan terhadap Minat 

Beli (Y), dilihatodarippunstandardized coefficients beta pengaruh Labelisasi 

Halal sebesar 49,8%. Kesimpulannya@H0 ditolak dan Ha diterima, 

artinyaQhipotesis awal dalamQpenelitian ini,@yaitualabelisasi Halal (X) 

memilikiqpengaruhpyang signifikan terhadap MinataBeli (Y) diterima. 

2. Hasil penelitian ini menjelaskan kenaikan pada labelahalal berpengaruh positif 

terhadap Minatabeli konsumenlMuslim Mie.Samyang di kota Malang begitu 

pula sebaliknya apabila ada penurunan pada Label Halal akan menurunkan 

Minat Beli. 

3. Hasil perhitungan mean dan grand mean menunjukan bahwa indikator yang 

paling dominan dari variabel (X) labelisasi halal adalah X1.3 dengan nilai mean 

sebesar 3,77 sedangkan yang paling kecil adalah X1.1.4 dengan nilai mean 

sebesar 3,69. Untuk Minat Beli (Y) indikator yang paling dominan adalah Y1.3 

dengan nilai sebesar 4,02. Indikator dengan nilai mean terkecil adalah Y1.1 dan 

Y1.2 dengan nilai mean 2,78. Nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan kuisoner mengenai label halal (X) lebih sesuai dengan karakterisitik 

responden, ditinjukan dengan nilai grand mean 3,73 dibandingkan dengan grand 

mean Minat Beli (Y) sebesar 3,21. 
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4. Pertimbangan Konsumen Mie Samyang juga dipengaruhi oleh faktor harga, 

harga yang tinggi mengindikasikan kualitas produk. 

Persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan 

variabel Minat Beli sebagai variabel terikat pada konsumen Mie Samyang dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Perbedaan dengan penelitian saat ini terdapat pada variabel bebasnya, 

peneliti saat ini menggunakan variabel persepsi harga, kualitas produk dan simbol 

Islam sebagai variabel bebasnya, sedangkan penelitian terdahulu hanya 

menggunakan Labelisasi halal sebagai variabel bebasnya. Populasi pada penelitian 

saat ini dilakukan di kota Surabaya, sedangkan populasi penelitian terdahulu 

dilakukan di kota Malang. 

3. G. Joel., J.D.D. Massie., J.L. Sepang (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi, persepsi 

harga, dan kualitas produk terhadap niat beli konsumen sepeda motor matic merek 

Yamaha Mio di Kota Manado. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian tersebut berjumlah 80 

orang responden. Metode pengampilan sampel yaitu purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu dengan kriteria antara lain: 

masyarakat yang berdomisili diseputaran wilayah kecamatan Wanea dan yang 

berniat membeli sepeda motor matic merek Yamaha Mio. 

Teknik analisi data yang digunakan adalah metode analisis regresi 

berganda dengan program IBM SPSS versi 20. 
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Sumber: G. Joel., J.D.D. Massie., J.L. Sepang (2014) 

Gambar 2.3 

KERANGKA PEMIKIRAN JURNAL 3 

Hasil dari penelitian tersebut menggunakan hasil uji signifikansi F (sig. 

F) secara simultan dari variabel X1 yaitu Motivasi, X2 yaitu Persepsi Harga, X3 

yaitu Kualitas Produk, terhadap Y yaitu Niat Beli sebesar 0,000. Koefisien regresi 

X1, koefisien regresi X2, koefisien regresi X3 berpengaruh secara bersama-sama 

atau simultan terhadap Y atau Niat Beli, dimana dalam nilai signifikan kurang dari 

5% (< 0,05). Hal ini dapat berarti bahwa hipotesis 1 (H1) yang menyatakan bahwa 

variabel Motivasi, Persepsi Harga, Kualitas Produk, berpengaruh secara bersama-

sama atau simultan terhadap variabel Niat Beli Konsumen, diterima atau terbukti.  

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:  

1. Motivasi, persepsi harga, dan kualitas produk secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap niat beli konsumen pada produk sepeda motor matic merek 

Yamaha Mio di wilayah Kota Manado. 

2. Motivasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap niat beli konsumen pada 

produk sepeda motor matic merek Yamaha Mio di wilayah Kota Manado. 

Motivasi (X1) 

Persepsi Harga 

(X2) 

Kualitas 

Produk (X3) 

Niat Beli 

(Y) 

H2 

H3 

H4 

H1 
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3. Persepsi harga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap niat beli 

konsumen pada produk sepeda motor matic merek Yamaha Mio di wilayah Kota 

Manado. Persepsi harga merupakan variabel yang paling rendah pengaruhnya 

terhadap niat beli konsumen. 

4. Kualitas produk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap niat beli 

konsumen pada produk sepeda motor matic merek Yamaha Mio di wilayah Kota 

Manado. 

Persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan 

variabel Niat Beli Konsumen sebagai variabel terikat, variabel Presepsi Harga dan 

Kualitas Produk sebagai variabel bebas dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif. 

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah 

terdapat pada produk yang akan diteliti. Penelitian saat ini menggunakan Mie 

Samyang sebagai produk yang akan diteliti, sedangkan penelitian terdahulu 

menggunakan Yamaha Mio sebagai produk yang akan diteliti. Populasi pada 

penelitian saat ini dilakukan di kota Surabaya, sedangkan populasi penelitian 

terdahulu dilakukan di kota Manado. 

4. Lusia Oktaviani (2014) 

Topik Penelitian ini membahas tentang “Analisa Pengaruh Brand 

Image (Citra Merek), Kulitas Produk, dan Harga Terhadap Niat Beli Produk Mie 

Instan Supermi”. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar 

pengaruh Citra Merek , Kualitas Produk, dan Harga terhadap Niat Beli agar 

perusahaan dapat mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang dapat mendukung agar 
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niatkbeli suatu produk banyak diniati oleh konsumen. Terutama di Industri pangan 

di Indonesia dimana Mie Instan sudah menjadi kebutuhan pokok yang banyak 

diniati oleh konsumen.  

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode survey dengan menyebar 

kuesioner terhadapkbeberapa konsumen mie instan merek Supermi secara purposive 

sampling dan di analisis dengan regresi linear berganda. Model ini menekankankpada 

pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, dan Harga terhadap Niat Beli yang hasil 

analisisnya di olah dengan menggunakan SPSS 22. 

Pengambilan sampel dilakukan secara Purposive Sampling terhadap 

objek yang diteliti, dimana peneliti telah membuat kisi-kisi/kriteria-kriteria tertentu 

berdasarkan ciri-ciri subjek yang akan dijadikan sampel penelitian. Jumlah 

kuesioner yang akan disebarkan sebanyak 96 reponden konsumen Mie Instan 

Supermie di Kota Semarang.  

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Path Analysis 

dimana data yang dianalisis berdasarkan pola hubungan antar variabel dengan 

tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung. 

 

 

 

 

 

Sumber: Lusia Oktaviani (2014) 

Gambar 2.4 

KERANGKA PEMIKIRAN JURNAL 4 

Niat 

Beli (Y) 

H1 

H2 

H3 

Harga X3 

Kualitas Produk X2 

Citra Merek X1 
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Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat tiga hipotesis yang telah 

diuji dalam penelitian ini yaitu Citra Merek, Kualitas Produk, dan Harga. Ketiga 

hipotesis tersebut terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap niat beli mie 

instan Supermi khususnya di Kota Semarang. Kesimpulannya, hasil penelitian 

menunjukan bahwa model penelitian dapat diterima. 

Persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan 

variabel Niat Beli sebagai variabel terikat dan variabel Kualitas Produk sebagai 

variabel bebas dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Perbedaan dengan penelitian saat ini terdapat pada produk yang akan 

diteliti. Penelitian saat ini menggunakan Mie Samyang sebagai produk yang akan 

diteliti, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan Mie Instan Supermi sebagai 

produk yang akan diteliti. Populasi pada penelitian saat ini dilakukan di kota 

Surabaya, sedangkan populasi penelitian terdahulu dilakukan di kota Semarang. 

Perbedaan lainnya adalah penelitian saat ini hasil analisisnya menggunakan PLS, 

sedangkan peneliti terdahulu menggunakan SPSS 22. 

5. Mohsen Akbari, Mohammad Hasan Gholizadeh, and Masoomeh 

Zomorrodi (2014) 

Topik penelitian ini adalah “Purchase Intention of Products with 

Islamic Labels Under Time Pressure” dengan tujuan untuk penyelidikan efek 

menggunakan simbol Islam dalam makanan kemasan melalui pertimbangan efek 

tekanan waktu dan keterlibatan pada niat beli konsumen Muslim. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian tersebut adalah ukuran 

sampel dari 40 mahasiswa Universitas Guilan dipilih dan kuesioner dibagikan di 
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antara mereka. Responden adalah disajikan dengan 7 kelompok produk dan diminta 

untuk memberi peringkat mereka dari perspektif mereka sendiri berdasarkan 

luasnya hubungan produk dengan Islam. Teknik analisis data dalam penelitian 

tersebut menggunakan algoritma analisis data dalam metode PLS. 

 

  

 

 

 

Sumber: Akbari, Gholizadeh, dan Zomorrodi (2014) 

Gambar 2.5 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Hasil pada penelitian tersebut mewakili dampak positif dan signifikan 

simbol Islam dalam kemasan makanan pada niat beli konsumen Muslim. 

Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkapkan penggunaan simbol 

keagamaan dalam kemasan makanan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

niat pembelian pelanggan. Efek moderasi tekanan waktu pada hubungan antara 

simbol agama dan niat beli adalah positif, dengan ini dapat dinyatakan bahwa jika 

tekanan waktu tinggi ketika konsumen bermaksud untuk membeli makanan, maka 

konsumen lebih membeli makanan yang terdapat simbol agama pada kemasannya. 

Persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan 

variabel Niat Beli sebagai variabel terikat dan variabel Simbol Islam sebagai 

variabel bebas dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan 

analisis perhitungan PLS. 

Involvement 

Time Pressure 

Religious Simbol Purchase Intention 
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Perbedaan dengan penelitian saat ini terdapat pada populasi penelitian 

saat ini dilakukan kepada 74 mahasiswa Muslim di kota Surabaya, sedangkan 

populasi penelitian terdahulu dilakukan kepada 40 mahasiswa Universitas Guilan.
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Tabel 2.1 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU DENGAN PENELITIAN SAAT INIk 
       

No. Keterangan Ahmad Naufal dan 

Devilia Sari, S.T 

.,M.S.M. (2017) 

Ranu Nugraha, M. Kholid 

Mawardi dan Aniesa Samira 

Bafadhal (2017) 

G. Joel., J.D.D. Massie., J.L. 

Sepang (2014) 

Lusia Oktaviani (2014) Mohsen Akbari, Mohammad Hasan 

Gholizadeh, and Masoomeh Zomorrodi 

(2014) 

1. Judul Pengaruh Electronic 

Word of Mouth (e-

WOM) Terhadap 
Minat Beli Buldalk 

Bokkeummyeon 

(Samyang) pada 
Masyarakat di Kota 

Bandung 

PENGARUH LABELISASI 

HALAL TERHADAP MINAT 

BELI KONSUMEN 
(Survei Pada Mahasiswa 

Muslim Konsumen Mie 

Samyang Berlogo Halal Korean 
Muslim Federation Di 

KotakMalang) 

Pengaruh Motivasi, Persepsi 

Harga, dan Kualitas Produk 

Terhadap Niat Beli Konsumen 
Sepeda Motor Matic Merek 

Yamaha Mio di Kota Manado 

Analisa Pengaruh Brand Image (Citra 

Merek), Kulitas Produk, dan Harga Terhadap 

Niat Beli Produk Mie Instan Supermi (Lusia 
Oktaviani) 

Purchase Intention of Products with 

Islamic Labels Under Time Pressure 

2. Variabel 

Dependen 

Niat Beli Niat Beli Niat Beli Niat Beli Simbol Agama dan Niat Beli 

3. Variabel 

Independen 

Electronic Word of 

Mouth 

Labelisasi Halal - Motivasi Konsumen 

- Persepsi Harga 

- Kualitas Produk 

- Citra Merek 

- Kulitas Produk 

- Harga 

- Simbol agama islam pada kemasan 

makanan 

- Tingkat keterlibatan konsumen dalam 
produk 

- Tingkat tekanan waktu konsumen 

4. Sampel Bernoulli Purposive sampling Purposive sampling Purposive sampling Purposive sampling 

5. Populasi  Masyarakat di Kota 
Bandung 

Mahasiswa muslim konsumen 
Mie Samyang berlogo Halal 

Kota Manado Konsumen Mie Instan Supermi di Kota 
Semarang 

Guilan University 

6. Jumlah 

Responden 

100 116 80 96 654 

7. Teknis Analisis Regresi Linier 
Sederhana 

Deskriptif dan analisis regresi 
linier sederhana 

Regresi berganda dengan 
program IBM SPSS versi 20. 

Path Analysis Metode PLS, setelah menyelidiki 
kebugaran model pengukuran. 

8. Hasil Penelitian Dari hasil penelitian 

didapat hasil bahwa 
Electronic Word of 

Mouth (e-WOM) 

berpengaruh secara 
positif terhadap 

minat beli Buldalk 

Bokkeummyeon 
(samyang) pada 

masyarakat di Kota 

Bandung. 

Hasil---dari analisis 

menunjukkan-bahwa-variabel-
labelisasi-halal berpengaruh 

signifikan terhadap minat beli. 

Namunkpengaruh yang 
diberikan hanya sebesar 13,3 

%, hasil tersebut diperoleh dari 

nilai R square. 

Hasil penelitian menunjukkan 

motivasi, persepsi harga, dan 
kualitas produk secara simultan 

dankparsial berpengaruh 

terhadap niat beli konsumen di 
Kota Manado. 

Hasil Penelitian menunjukan bahwa terdapat 

tiga hipotesis yangktelah diuji dalam 
penelitian ini yaitu Citra Merek, Kualitas 

Produk, dan Harga. Dimana ketiga hipotesis 

tersebut berpengaruh positif signifikan 
terhadap niat beli mie instan Supermi 

khususnya di Kota Semarang. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa model 
penelitian dapat diterima. 

Hasilnya mewakili dampak positif dan 

signifikan simbol Islam dalam kemasan 
makanan pada Niat pembelian konsumen 

Muslim. 

 

Sumber: Naufal dan Sari (2017), Nugraha, Mawardi dan Bafadhal (2017), G.Joel (2014), Oktaviani (2014) dan Mohsen (2014) 
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2.2 Landasan Teori 

Bagian ini akan membahas teori-teori yang mendasari dan mendukung 

penelitian. Penelitian ini akan menjelaskan secara sistematis dari faktor-faktor 

harga, kualitas produk dan simbol Islam yang dapat diformulasikan hipotesis 

penelitian melalui kerangka pemikiran. 

2.2.1 Niat Beli 

Niat beli didefinisikan sebagai niat individu untuk membeli sebuah merek spesifik 

yang mana individu tersebut ingin membeli sebuah merek yang sudah terpilih untuk 

diri mereka sendiri setelah evaluasi (Khan, et al, 2012). Niat Beli Konsumen adalah 

inisiatif responden dalam pengambilan keputusan untuk membeli sebuah produk. 

Modelkterperinci perilaku konsumen tersebut menjelaskan bahwa rangsangan 

pemasaran yang terdiri dari variabel marketing mix yaitu produk, harga, tempat, 

promosi sebagai komponen utama dalam pemasaran. Komponen utama tersebut 

juga dipengaruhi oleh adanya rangsangan lainnya yaitu bersifat eksternal yaitu 

ekonomi, teknologi, politik, budaya (Oentoro, 2012). 

Niat beli dapat diidentifikasikan melalui indikator-indikator sebagai 

berikut (Lusia, 2014):  

1. Niat transaksional: Kecenderungan seseorang untuk membeli produk.  

2. Niat referensial: Kecenderungan seseorang untuk mereferensikankproduk 

kepada orang lain. 

3. Niat preferensial: Niat yang menggambarkankperilaku seseorang yang memiliki 

preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika 

terjadi sesuatu dengankproduk preferensinya. 
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4. Niat eksploratif: Niat ini menggambarkan perilaku seseorang yang aelalu 

mencari informasi mengenai produk yang diniatinya dan mencari informasi 

untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.  

2.2.2 Persepsi Harga 

Harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan 

pendapatan, sedang ketiga elemen lainnya seperti produk, distribusi dan promosi 

hanyamenimbulkan biaya. Harga juga merupakan salah satu elemen bauran 

pemasaran yang fleksibel yang dapat diubah dengan cepat, tidak seperti ciri khas 

produk dansaluran distribusi (G. Joel, et al, 2014). 

Harga dirasa ideal bagi konsumen apabila kualitas produk sebanding 

dengan uang yang dikeluarkan untuk membeli produk tersebut. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Sagala, 2014). 

Persepsi harga merupakan satu-satunya unsur marketing mix yang 

menghasilkan penerimaan penjualan, sedangkan unsur lainnya hanya unsur biaya 

saja. Penetapan harga merupakan persoalan penting, masih banyak perusahaan yang 

kurangksempurna dalam menangani permasalahan penetapan harga tersebut, 

karenakmenghasilkan penerimaan penjualan, maka harga mempengaruhi tingkat 

penjualan, tingkat keuntungan, serta share pasar yang dapat dicapai oleh 

perusahaan. Peranan penetapan harga akankmenjadi sangat penting terutama pada 

keadaan persaingan yang semakin tajam dan perkembangan permintaan yang 

terbatas. Keadaan persaingan yang semakin dewasa ini, sangat terasa dalam pasar 

pembeli (buyers market), peranan harga sangat penting terutama untuk menjaga dan 
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meningkatkan posisi perusahaan di pasar, yang tercermin dalam share pasar, di 

samping untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Penetapan 

hargakmempengaruhi kemampuan bersaing perusahaan dan kemampuan 

perusahaan mempengaruhi konsumen. (Ranu, 2017). 

Persepsi harga dapat diidentifikasikan melalui indikator-indikator 

sebagai berikut (Lusia, 2014): 

1. Keterjangkauan Harga 

2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

3. Daya saing harga 

4. Kesesuaian dengan manfaat produk 

2.2.3 Kualitas Produk 

Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, 

meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan operasikdan perbaikan, serta 

atribut bernilai lainnya, maka kualitas sebuah produk menjadi salah satu 

pertimbangan penting seorang konsumen sebelum menetapkanktujuan pembelian 

(Kotler dan Amstrong, 2012). 

Tujuan dari kualitas produk adalahkmengusahakan agar barang hasil 

produksi dapat mencapai standar yang telah ditetapkan, mengusahakan agar biaya 

inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin, mengusahakan agar biaya desain dari 

produksi tertentu menjadi sekecil mungkin, dan mengusahakan agar biaya produksi 

dapat menjadi serendah mungkin. (Kotler,2012). 

Delapan dimensi kualitas produk yang bisa dimainkan oleh pemasar 

diungkapkan oleh Garvin (dalam Sulistyari, 2012):  
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1. Dimensi performance atau kinerja produk 

Kinerja merupakan karakteristik atau fungsi utama suatu produk yang 

merupakan manfaat atau khasiat utama produk yang kita beli. Kinerja biasanya 

menjadi pertimbangan pertama kita membeli produk. 

2. Dimensi reliability atau keterandalan produk 

Dimensi kedua adalah keterandalan, yaitukpeluang suatu produk bebas 

dari kegagalan saat menjalankan fungsinya. 

3. Dimensi feature atau fitur produk 

Dimensi feature merupakan karakteristik atau ciri-ciri tambahankyang 

melengkapi manfaat dasar suatu produk. Fitur bersifat pilihan atau option bagi 

konsumen. Manfaat fitur seringkali ditambahkan untuk bisa meningkatkan kualitas 

produk kepada pesaing yang tidak memiliki. 

4. Dimensi durability atau daya tahan 

Daya tahanklmenunjukkan usia produk, yaitu jumlah pemakaian suatu 

produk sebelum produk itu digantikan atau rusak. Semakin lama daya tahannya tentu 

semakin awet. Produk yang awetkakan dipresepsikan lebih berkualitas dibandingkan 

produk yang cepet habis atau cepat diganti. 

5. Dimensi conformance atau kesesuaian 

Conformance adalah kesesuaian kinerja produk dengan standar yang 

dinyatakan suatu produk. Ini semacam janji yang harus dipenuhi oleh produk. Produk 

yang memiliki kualitas darikdimensi ini berarti sesuai dengan standarnya. 

6. Dimensi serviceability atau kemampuan diperbaiki 

Kualitas produk ditentukan  atas  dasar  kemampuan  diperbaiki: mudah,  

cepat dan  kompeten. Produk yang mampu  diperbaiki  tentu kualitasnya lebih tinggi  
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dibanding produkkyang tidak atau sulit diperbaiki. 

7. Dimensi aesthetic atau keindahan tampilan produk 

Aesthetic ataukkeindahan menyangkut tampilan produk yang membuat 

konsumen suka yang seringkali dilakukan dalam bentuk desain produk atau 

kemasannya. Beberapa merekkmemperbaharui wajahnya supaya lebih cantik di 

mata konsumen. 

8. Dimensi perceived quality atau kualitas yang dipersepsikan 

Dimensi terakhir adalah kualitas yang dipersepsikan, hal ini 

menyangkut penilaian konsumen terhadap citra, merek, atau iklan. Produk-produk 

yang bermerek terkenalkbiasanya dipersepsikan lebih berkualitas dibanding merek-

merek yang tidak terdengar, itulah sebabnya produk selalu berupaya membangun 

mereknya sehingga memiliki brand equity yang tinggi. Kualitas produk tidak dapat 

dibangun semalam karena menyangkut banyak aspek termasuk dimensi kualitas 

dari kinerja, fitur, daya tahan, dan sebagainya. 

Kualitas produk dapat diidentifikasikan melalui indikator-indikator 

sebagai berikut (Lusia, 2014): 

1. Ciri khas rasa 

2. Kemasan produk 

3. Varian rasa 

4. Daya tahan kekuatan produk 

2.2.4 Simbol Islam 

Simbol merupakan bagian sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang 

produk atau tentang penjualnya. Sebuah simbol bisa merupakan bagian dari 
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kemasasan atau pula etiket (tanda pengenal) yang dicantumkan pada produk (Ranu 

et al, 2017). Simbol mewakili ide, objek atau konsep. Kekuatan asosiasi adalah hal 

yang paling penting dari simbol. Kekuatan asosiasi ini menciptakan sebuah 

menyatakan di mana efek simbol terbentuk sesuai dengan dampak ide. Jika hal ini 

bersifat luas dan pengaruhnya mendalam, dampak dan kepentingannya akan 

meningkat. Agama adalah serangkaian keyakinan, yang harus dilakukan dan tidak 

boleh dilakukan, seperangkat nilai yang ditetapkan dan digeneralisasikan 

dipertimbangkan sebagai salah satu dukungan psikologis yang paling efektif 

mampu memberikan tingkat tertentu, artinya hidup dan dalam situasi tertentu, 

agama dapat menyelamatkan orang dari rasa tegang dan kesembronoan (Harooni, 

2012). 

Hasil penelitian menyatakan bahwa konsumen mengutamakan untuk 

melihat logo halal dalam melakukan pembelian (Ranu, 2017). Labelisasi halal 

adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk 

menunjukkan bahwa produk yang dimaksud bersetatus sebagai produk halal 

(Sukesti, F. dan Mamdukh B., 2014). Label makanan halal terdiri dari tiga (3) 

bagian (Latiff et.al, 2015), yaitu: 

a. Terdapat logo halal 

b. Terdapat label komposisi 

c. Terdapat label kandungan nutrisi. 

2.2.5 Pengaruh Persepsi Harga Terhadap Niat Beli Konsumen 

Pengaruh Persepsi harga terhadap Niat beli konsumen terdapat hubungan langsung 

dan positif, hubungan ini semakin erat seiring dengan berjalannya waktu (Tanzila 
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et al, 2015). Pengaruh dari harga terhadap Niat beli konsumen juga diperkuat 

dengan hasil uji hipotesis dan analisis regresi menunjukkan bahwa variabel Persepsi 

Harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Niat Beli khususnya pada 

responden di Kota Manado, dan pengaruhnya adalah positif. Hal ini berarti bahwa 

ada hubungan yang signifikan dari Persepsi Harga terhadap Niat Beli. Dalam 

penelitian ini persepsi harga merupakan variabel yang paling rendah pengaruhnya 

terhadap niat beli konsumen (G. Joel et al, 2014). 

2.2.6 Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Niat Beli Konsumen 

Produk memiliki nilai yang berkualitas bukan dari produsen, melainkan oleh 

konsumen, sehinggakyang berhak memberikan evaluasi apakah produk yang telah 

dibeli dan dikonsumsinya itu sesuai dengan harapan awalnya atau tidak adalah 

konsumen itu sendiri. Seseorang membeli barang bukan hanya fisik semata, 

melainkan manfaat yang ditimbulkan oleh barang atau jasa yang dibeli. Maka dari 

itu, pengusaha dituntut untuk selalu kreatif, dinamis, dan berpikiran luas. Pasar 

yangktidak memperhatikan kualitas produk yang ditawarkan akan menanggung 

tidak loyalnya konsumen sehingga penjualan produknya pun akan cenderung 

menurun. 

Pengaruh dari Kualitas produk terhadap Niat beli konsumen juga 

diperkuat dengan hasil uji hipotesis dan analisis regresi menunjukkan bahwa 

variabel Kualitas Produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Niat Beli 

khususnya pada responden di Kota Manado, dan pengaruhnya adalah positif, hal ini 

berarti bahwa ada hubungan yang signifikan dari Kualitas Produk terhadap Niat 

Beli (G. Joel et al, 2014). Hasil penelitian ini sejalan dengan Sundalangi (2014) 
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bahwa variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap Niat beli konsumen 

untuk mengkonsumsi Pizza Hut. Pengaruh yang diberikan oleh variabel tersebut 

digambarkan dengan F hitung lebih besar dari F Tabel sehingga dinyatakan 

berpengaruh. 

2.2.7 Pengaruh Simbol Islam Terhadap Niat Beli Konsumen 

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh variabel Label Halal (X) terhadap (Y) pada 

konsumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perhitungan signifikansi t sebesar 

0,00 < 0,05 dan t hitung > t tabel (4,771 > 1,98099), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti Label Halal (X) memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Niat Beli (Y). Hasil dari penelitian ini juga serupa dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Yuli Mutiah Rambe dan Syaad Afifudin (2012), 

bahwa Labelisasi Halal berpengaruh secara signifikan terhadap Niat Beli. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Flamboyant, F., Praja, A.K.A., 

Ruswanti, E. (2017) penelitian@yang dilakukan oleh Flamboyant menunjukan 

bahwa konsumen yang peduli terhadap adanya Logo Halal juga memperhatikan 

kandungan dari bahan produk (Indgredient), presentase pengaruh yang ditimbulkan 

dari penelitian ini adalah sebesar 73,8%. Penelitian tersebut menunjukan bahwa 

perhatian terhadap bahan produk mempengaruhi Niat Beli secara signifikan. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Pada penelitian ini kerangka pemikiran dapat digambarkan dalam 

hubungan antar variabel sebagai berikut: 
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Sumber: Diolah 

Gambar 2.6 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah dugaanksementara yang kebenarannya masih harus 

dilakukan pengujian. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu serta pembahasan dan 

landasan teori yang ada, maka dalam penelitian ini dapat dibuat sebuah hipotesis 

sebagai berikut: 

H1 : Persepsi Harga berpengaruh positif signifikan terhadap niat beli konsumen 

Mie Samyang. 

H2 : Kualitas Produk berpengaruh positif signifikan terhadap niat beli konsumen 

Mie Samyang. 

H3 : Simbol Islam berpengaruh positif signifikan terhadap niat beli konsumen Mie 

Samyang 

Harga 

Simbol Islam 

Kualitas Produk Niat Beli 

H1 

H2 

H3 


