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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Perilaku Konsumen 

 Menurut Kotler, Keller (2018) Perilaku konsumen adalah studi 

tentang bagaimana individu, kelompok, organisasi memilih, membeli, 

menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Sedangkan menurut 

Swastha,dkk (2018) Perilaku konsumen adalah kegiatan individu yang 

secara langsung terlibat untuk mendapatkan dan menggunakan barang 

dan jasa termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada 

persiapan dan penentuan kegiatan. Faktor- faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumen menurut (Kotler, Keller 2018) yaitu : 

a. Faktor Budaya 

Budaya (culture) adalah deteriminan dasar keinginan dan perilaku 

seseorang. Kelas budaya, sub budaya, dan sosial sangat 

mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. 

b. Faktor Sosial 

Faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, serta peran sosial 

dan status juga mempengaruhi perilaku pembelian.  

c. Faktor Pribadi  

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. 

Faktor pribadi yaitu meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup 

pembeli, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep 
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diri, serta gaya hidup dan nilai. Karena dari karakteristik tersebut 

mempunyai dampak yang sangat langsung terhadap perilaku 

konsumen, penting bagi pemasar untuk mengikuti konsumen dengan 

seksama. 

2. Strategi Pemasaran 

 Menurut Kotler dan Amstrong (2018), Strategi pemasaran 

merupakan logika pemasaran dimana harapan perusahaan agar 

menciptakan nilai bagi konsumen dan mendapat hubungan yang 

menguntungkan bagi konsumen. Dalam hal ini, strategi merupakan 

gambaran besar mengenai hal yang akan dilakukan perusahaan dalam 

suatu pasar. Menurut Kotler (2018) Strategi pemasaran merupakan logika 

pemasaran yang digunakan perusahaan agar unit bisnis dapat mencapai 

tujuan bersama dalam perusahaan.  

Hal pertama dalam merancang strategi pemasaran yang kompetitif 

yaitu dimulai dengan melakukan analisis terhadap pesaing. Perusahaan 

harus dapat membandingkan nilai dan kepuasan pelanggan dengan nilai 

yang diberikan oleh harga, produk, promosi dan distribusi oleh pesaing 

dekatnya. Strategi pemasaran didasarkan oleh lima konsep dalam strategi 

berikut ini : 

a. Segmentasi Pasar 

Pasar terdiri dari berbagai macam pembeli yang memiliki kebutuhan 

yang berbeda. Maka tidak mungkin perusahaan dapat memenuhi 

seluruh kebutuhan dari pembeli. Karena hal tersebut, perusahaan 

harus mengelompokan pasar yang bersifat heterogen kedalam pasar 

yang bersifat homogen. 
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b. Market positioning 

Prinsip strategi pemasaran ini adalah memilih pola spesifik 

pemusatan pasar yang memberi kesempatan maksimal kepada 

perusahaan untuk mendapatkan posisi yang kuat. Atau perusahaan 

harus memilih segmen pasar yang menghasilkan laba paling besar. 

c. Targeting 

Yaitu strategi masuk kedalam pasar yang dijadikan oleh perusahaan 

sebagai sasaran penjualan.  

d. Marketing Mix Strategy 

Adalah kumpulan variabel yang digunakan perusahaan untuk 

mempengaruhi persepsi konsumen. Variabel yang dimaksud ialah 

yang berhubungan dengan product, place, promotion, price. 

e. Timing Strategy 

Yaitu penentuan waktu yang tepat dalam memasarkan suatu produk 

merupakan hal yang cukup penting. Walaupun perusahaan melihat 

adanya kesempatan yang baik, namun terlebih dahulu harus 

dilakukan persiapan yang baik dalam produksi. 

3. Keputusan Pembelian 

 Kotler dan Keller (2018) yang dimaksud dengan keputusan 

pembelian adalah suatu proses penyelesaian masalah yang terdiri dari 

menganalisa atau pengenalan kebutuhan dan keinginan, pencarian 

informasi, penilaian sumber- sumber seleksi terhadap alternatif 

pembelian, keputusan pembelian, dan perilaku setelah pembelian. 

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2018) menyatakan bahwa 

Keputusan pembelian tidak terlepas dari bagaimana konsumen melalui 
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beberapa tahap yaitu mengetahui masalah yang dihadapi sampai 

terjadinya transaksi pembelian konsumen. 

 Menurut Kotler dan Amstrong (2018) terdapat beberapa indikator 

dalam keputusan pembelian, diantaranya : 

a. Pilihan Produk 

Dalam mengambil keputusan, konsumen dapat memilih untuk 

membeli sebuah produk atau menggunakan uangnya untuk tujuan 

lain. Dalam hal tersebut, perusahaan harus mampu memusatkan 

perhatian kepada konsumen yang berminat membeli produk serta 

alternatif lain yang konsumen pertimbangkan. 

b. Pilihan Merek 

Konsumen dapat mengambil keputusan mengenai merek apa yang 

akan mereka beli karena setiap merek memiliki perbedaannya 

masing- masing. Dalam hal ini, perusahaan harus mengetahui 

bagaimana cara konsumen dalam memilih dan menentukan sebuah 

merek. 

c. Pilihan Penyalur 

Konsumen harus dapat menentukan mengenai penyalur mana yang 

akan mereka kunjungi. Pilihan setiap konsumen dalam menentukan 

penyalur berbeda- beda dikarenakan faktor harga, lokasi, persediaan 

barang yang lengkap, kenyamanan tempat, dan lain-lain. 

d. Waktu Pembelian 

Keputusan konsumen dalam memilih waktu pembelian berbeda- 

beda. Misalnya  
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e. Jumlah Pembelian 

Konsumen dapat memutuskan seberapa banyak produk yang akan 

mereka beli. Pembelian yang dilakukan mungkin lebih dari satu. 

Dalam hal tersebut, perusahaan harus mampu mempersiapkan 

banyaknya produk sesuai dengan keinginan konsumen. 

f. Metode Pembayaran 

Konsumen dapat menentukan mengenai metode pembayaran yang 

dilakukan dalam pengambilan keputusan.  

 Menurut Kotler  (2018) tahap- tahap proses pembelian konsumen 

adalah sebagai berikut : 

a. Pengenalan kebutuhan. 

Proses pembelian diawali dengan adanya kebutuhan atau masalah 

yang belum terpuaskan yang dapat dirasakan oleh konsumen. 

Konsumen mempersiapkan perbedaan antara yang diinginkan dengan 

situasi saat ini untuk membangkitkan dan mengaktifkan proses 

keputusan. Kebutuhan itu mungkin sudah dirasakan oleh konsumen 

pada jauh hari. 

b. Pencarian Informasi 

Setelah konsumen sadar akan adanya kebutuhan barang atau jasa, 

selanjutnya konsumen mencari informasi. Baik informasi yang 

tersimpan dalam ingatan maupun informasi yang didapat dari 

lingkungan. 

c. Evaluasi alternatif 

Setelah konsumen memperoleh informasi, lalu konsumen 

mengevaluasi berbagai pilihan alternatif dalam memenuhi kebutuhan 

tersebut. 
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d. Keputusan pembelian 

Apabila tidak ada faktor lain yang menganggu dalam konsumen 

menentukan pilihan yang ditetapkan, pembelian yang aktual adalah 

hasil akhir dari pencarian dan evaluasi konsumen. 

e. Perilaku setelah pembelian 

Apabila individu merasakan ketertarikan yang kuat atau kepuasan 

dalam memenuhi kebutuhan, biasanya akan terus mengingatnya. 

Perilaku pasca pembelian yaitu meliputi kepuasan pasca pembelian, 

tindakan pasca pembelian, dan pemakaian produk. 

4. Label Halal 

 Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan 

Produk Halal menyebutkan yang dimaksud dengan Label halal adalah 

tanda untuk kehalalan suatu produk. Lembaga otoritas yang berwenang 

melakukan sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang 

secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan 

dan Kosmetika (LPPOM). Sedangkan pemberian Label halal dikelola 

oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Menurut 

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama 

Indonesia (LPPOM-MUI) yang dimaksud dengan Sertifikat Halal MUI 

adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan bahwa kehalalan suatu 

produk sesuai dengan syariat islam. Sertifikat halal merupakan syarat 

untuk mendapatkan ijin pencantuman Label halal pada kemasan produk 

dari instansi pemerintah yang berwenang.  

 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 mengenai Label halal 

dan Iklan Pangan menyatakan bahwa Label halal adalah setiap 
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keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi 

keduanya atau bentuk lain yang tertera pada pangan, dimasukan, 

ditempelkan, atau bagian dari kemasan pangan. Menurut Rangkuti dan 

Freddy (2017) Label halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan 

halal pada kemasan produk untuk menunjukan bahwa produk yang 

dimaksud berstatus sebagai produk halal. Labelisasi halal bertujuan untuk 

memberi kepastikan hukum dan perlindungan bagi konsumen, serta 

meningkatkan persaingan produk dalam negeri untuk meningkatkan 

pendapatan nasional.  

 Manfaat labelisasi pada setiap kemasan produk sangat penting bagi 

konsumen terutama umat islam. Sertifikasi Halal MUI pada kemasan 

produk seperti produk pangan, kosmetik, obat- obatan, dan produk 

lainnya dilakukan untuk memberi kepastian mengenai kehalalan suatu 

produk, sehingga konsumen merasa aman dalam mengkonsumsi atau 

menggunakannya. Indikator- indikator label halal menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, diantaranya : 

a. Gambar 

Merupakan hasil dari tiruan berupa bentuk atau pola (hewan, 

tumbuhan, orang, dll) dibuat dengan coretan alat tulis. 

b. Tulisan  

Merupakan hasil dari menulis yang diharapkan bisa untuk dibaca. 

c. Kombinasi Gambar dan Tulisan 

Merupakan gabungan antara hasil gambar dan hasil tulisan yang 

dijadikan menjadi satu bagian 
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d. Menempel pada Kemasan 

Dapat diartikan sebagai sesuatu yang melekat (sengaja atau tidak 

sengaja) pada kemasan pelindung atau produk. 

5. Promosi di Media Sosial 

Menurut Kotler dan Amstrong (2018) promosi adalah kegiatan 

mengkomunikasikan manfaat dari produk dan membujuk sasaran untuk 

membelinya. Kotler dan Keller (2018) Media sosial adalah sarana bagi 

konsumen untuk berbagai informasi teks, gambar, video, dan audio 

dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya. Praktek 

pemasaran melalui media sosial mulai berkembang dan digunakan oleh 

perusahaan sebagai alat strategi pemasaran produk, mempromosikan 

merek atau brand. Perusahaan dapat melakukan promosi melalui media 

sosial seperti Instagram, youtube, facebook, dan media sosial lainnya. 

Media sosial menjadi tempat berkumpulnya orang- orang yang ingin 

berbagi informasi dan tempat mencari teman baru serta tempat 

berinterksi dengan teman lain secara online. Maka promosi melalui 

media sosial mudah untuk membujuk konsumen dan memicu 

ketertarikan dalam memutuskan pembelian. 

Menurut Hauer (2018) Indikator Promosi di Media Sosial 

diantaranya 

a. Context (konteks) 

Konteks adalah bagaimana kita membentuk cerita atau pesan 

informasi seperti pada bantuk pesan itu sendiri, penggunaan bahasa, 

atau isi dari pesan tersebut. 
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b. Communication (komunikasi) 

Adalah bagaimana berbagai cerita atau pesan informasi sebaik kita 

mendengar, merespon, dan tumbuh dengan berbagai cara yang 

membuat pengguna merasakan kenyamanan dan pesan dapat 

tersampaikan dengan baik. 

c. Collaboration (kolaborasi) 

Adalah bekerja sama untuk membuat segala hal menjadi lebih baik. 

d. Connection (koneksi) 

Adalah bagaimana kita memelihara hubungan yang telah terbina. 

6. Word of Mouth 

Kotler dan Keller (2018) menyatakan bahwa Word of mouth 

merupakan kegiatan pemasaran melalui perantara orang ke orang, baik 

secara lisan, tulisan, maupun alat komunikasi elektronik yang 

berhubungan dengan pengalaman menggunakan produk. Sedangkan 

menurut Sumardy (2011) Word of Mouth adalah tindakan penyedia 

informasi oleh konsumen kepada kosumen lainnya. Word of mouth 

merupakan bagian dari strategi promosi dalam kegiatan pemasaran yang 

menggunakan orang ke orang yang puas untuk meningkatkan kesadaran 

produk dan menghasilkan tingkat penjualan tertentu. Komunikasi dari 

mulut ke mulut menyebar dari jaringan bisnis, sosial dan masyarakat 

yang dianggap sangat berpengaruh (Ali Hasan, 2010). Menurut Sernovitz 

(2009) terdapat lima indikator dasar Word of mouth yaitu : 

a. Talkers (pembicara) 
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Adalah kumpulan target dimana mereka yang akan membicarakan 

suatu merek atau yang disebut dengan influencer. Talkers ini bisa dari 

siapa saja, mulai dari teman, keluarga, kerabat, dan yang lainnya. 

b. Topics (topik) 

Topik berkaitan dengan apa yang dibicarakan oleh talkers. Topik 

berhubungan dengan hal yang ditawarkan oleh suatu merek. Misalkan 

tawaran diskon, produk baru, tawaran special, atau pelayanan yang 

maksimal. Dan seluruh word of mouth bermula dari topik yang 

menarik untuk dibicarakan. 

c. Tools (alat) 

Alat merupakan penyebaran dari topic dan talker. Topik yang ada 

membutuhkan alat untuk membantu agar pesan atau topik dapat 

berjalan. Alat membuat oranglain mudah untuk membicarakan atau 

menularkan produk atau jasa ke oranglain 

d. Talking part (partisipasi) 

Perlu adanya oranglain yang ikut serta dalam percakapan agar word 

or mouth dapat terus berjalan. Karena suatu pembicaraan akan hilang 

apabila hanya ada satu orang yang berbicara. 

e. Tracking (pengawasan) 

Adalah tindakan perusahaan untuk mengawasi dan memantau respon 

dari konsumen. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan dapat 

mempelajari masukan yang positif dan negative dari konsumen, 

sehingga masukan tersebut dapat menjadikan pelajaran bagi 

perusahaan untuk kemajuan dan lebih baik.  
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B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari 

perbandingan dan menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya.  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No 
Nama Peneliti 

(th) 
Variabel Artikel Hasil 

1. Ningsi dan Ekowati 

(2021) 

Jurnal Manajemen 

Modal Insani dan 

Bisnis (JMMIB) e-

ISSN 2723-424X, 

Volume 2, Nomor 1, 

Juli 

www.jurnal.imsi.or.i

d  

Variabel 

Independen : 

1. Promosi di 

Media Sosial 

(X1) 

2. Word of 

Mouth (X2) 

Variabel 

Dependen : 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

1. Promosi di Media Sosial 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

2. Word of Mouth berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian. 

3. Promosi di Media Sosial dan 

Word of Mouth secara 

bersama sama atau simultan 

berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

2. Jumai Latte,dkk 

(2020) 

Jurnal Inovatif, 

Vol.2, No.1 Agustus, 

ISSN: 2685-855X 

Variabel 

Independen : 

Label Halal 

(X1) 

Variabel 

Dependen : 

Keputusan 

pembelian (Y) 

Terdapat pengaruh signifikan 

label halal terhadap 

keputusan pembelian. 

3.  Prasetiy dan Hidayat 

(2019) 

Jurnal Penelitian 

Ekonomi Dan 

Akuntansi Volume 

IV No.1, Februari 

p-ISSN 2502-3764 

e-ISSN 2621-3168 

Variabel 

Independen : 

1. Promosi (X1) 

2. Word of 

Mouth  (X2) 

Variabel 

Dependen : 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

1. Promosi berpengaruh 

terhadap keputusan 

pembelian 

2. Word of Mouth berpengaruh 

terhadap keputusan 

pembelian. 

3. Secara simultan terdapat 

pengaruh antara promosi dan 

word of mouth terhadap 

keputusan pembelian. 

4. Joesyiana (2018) 

Jurnal Valuta Vol.4 

No.1, April 

Variabel 

Independen : 

Word of 

Terdapat pengaruh signifikan 

word of mouth terhadap 

keputusan pembelian 
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No 
Nama Peneliti 

(th) 
Variabel Artikel Hasil 

ISSN: 2502-1419 Mouth (X1) 

Variabel 

Dependen : 

Keputusan 

pembelian (Y) 

5.  Julianti dan Junaidi 

(2020) 

Jurnal Prologia 

Vol.4, No.1, Maret 

EISSN 2598-0777 

Variabel 

Independen : 

Word of mouth 

(X1) 

Variabel 

Dependen : 

Keputusan 

pembelian (Y) 

Terdapat pengaruh signifikan 

word of mouth terhadap 

keputusan pembelian. 

6. Winalda dan 

Sudarwanto (2021) 

Jurnal Pendidikan 

Tata Niaga (JPTN) 

Volume 10 No.1 

P-ISSN 2337-6078 

E-ISSN 2723-3901 

Variabel 

Independen : 

1. Word of mouth 

(X1) 

2. Kualitas 

produk (X2) 

Variabel 

Dependen : 

Keputusan 

pembelian (Y) 

1. Word of mouth berpengaruh 

positif serta signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian. 

2. Kualitas produk memiliki 

pengaruh positif signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian 

3. Word of mouth dan kualitas 

produk secara simultan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

7. Lukito dan Fahmi 

(2020) 

Jurnal Of Economics 

And Accounting 

Vol.1, No.2, 

November 

ISSN 2722-841X 

Variabel 

Independen : 

Promosi 

dengan media 

sosial (X1) 

Variabel 

Dependen : 

Keputusan 

pembelian (Y) 

Promosi dengan media sosial 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

8.  Diyatma (2017) 

Jurnal E-Proceeding 

Of Management: 

Vol.4, No.1 April 

ISSN : 2355-9357 

Variabel 

Independen : 

Promosi 

melalui media 

sosial (X1) 

Variabel 

Dependen : 

Keputusan 

Terdapat pengaruh signifikan 

Promosi melalui media sosial 

terhadap keputusan 

pembelian. 
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No 
Nama Peneliti 

(th) 
Variabel Artikel Hasil 

pembelian (Y) 

9. Suharsono dan Sari 

(2019) 

Jurnal Aplikasi 

Manajemen Dan 

Inovasi Bisnis 

Volume.1, Nomor 2, 

Februari 

E-ISSN : 2621-3230 

http://jurnal.stiekma.

ac.id/index.php/JAM

IN  

Variabel 

Independen : 

Promosi media 

online (X1) 

Variabel 

Dependen : 

Keputusan 

pembelian (Y) 

Terdapat pengaruh signifikan 

promosi media online 

terhadap keputusan 

pembelian 

10. Ayunita,dkk (2021) 

Jurnal BADATI 

Ilmu Sosial Dan 

Humaniora Vol.4 

No.1 April 

P-ISSN : 1907-5340 

E-ISSN : 2722-3248 

Variabel 

Independen : 

1. Promosi 

melalui media 

sosial (X1) 

2. Electronic 

word of mouth 

(X2) 

Variabel 

Dependen : 

Keputusan 

pembelian (Y) 

1. Promosi melalui media sosial 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

2. Electronic word of mouth 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

3. Promosi melalui media sosial 

dan electronic word of mouth 

secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

11. Novita,dkk (2020) 

Jurnal Seminar 

Nasional Riset Dan 

Teknologi 

(SEMNAS RISTEK) 

P-ISSN : 2527-5321 

E-ISSN : 2527-5941 

Variabel 

Independen : 

Promosi 

menggunakan 

media sosial 

(X1) 

Variabel 

Dependen : 

Keputusan 

pembelian (Y) 

Terdapat pengaruh positif 

dalam promosi menggunakan 

media sosial terhadap 

keputusan pembelian. 

12. Harahap,dkk (2018) 

Jurnal Ilmu 

Manajemen Dan 

Bisnis Islam Volume 

4, Nomor 2 Juli-

Desember 

Variabel 

Independen : 

Labelisasi 

halal (X1) 

Variabel 

Dependen : 

Terdapat pengaruh positif 

label halal terhadap 

keputusan pembelian. 
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No 
Nama Peneliti 

(th) 
Variabel Artikel Hasil 

p-ISSN : 2356-492X 

e-ISSN : 2549-9270 

Keputusan 

pembelian (Y) 

13. Harahap (2020) 

Jurnal Ekonomi 

Islam, Volume V 

No.2 Juli- Desember 

Variabel 

Independen : 

Label halal 

(X1) 

Variabel 

Dependen : 

Keputusan 

pembelian (Y) 

Label halal berpengaruh 

positif terhadap keputusan 

membeli 

14. Bulan,dkk (2017) 

Jurnal Manajemen 

dan Keuangan, Vol.6 

No.2 November 

Variabel 

Independen : 

1. Label halal 

(X1) 

2. Bonus (X2) 

Variabel 

Dependen : 

Keputusan 

pembelian (Y) 

1. Label halal berpengaruh 

sugnifikan terhadap 

keputusan pembelian 

2. Bonus berpengaruh 

signifikan dalam keputusan 

pembelian 

3. Secara simultan label halal 

dan bonus berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

15.  Yunitasari dan 

Anwar (2019) 

Jurnal Ekonomi 

Islam Volume 2 

Nomor 1 Tahun 

http://jurnalmahasis

wa.unesa.ac.id/index

.php/jei/  

Variabel 

Independen : 

Label halal 

(X1) 

Variabel 

Dependen : 

Keputusan 

pembelian (Y) 

Label halal memberikan 

pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian produk. 

16. Hayet (2019) 

Jurnal Ekonomi 

Islam Volume 10 No 

1 Januari- Juni  

P-ISSN : 2085-3696 

E-ISSN : 2541-4127 

Variabel 

Independen : 

Labelisasi 

halal (X1) 

Variabel 

Dependen : 

Keputusan 

pembelian (Y) 

Labelisasi halal memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap pembelian kosmetik 

17.  Triana dan Fachrury 

(2019) 

Ciehis, Uin Sunan 

Kalijaga Yogyakarta 

ISSN 2715-5382 

Variabel 

Independen : 

Promosi 

melalui media 

sosial (X1) 

Variabel 

Tidak ada pengaruh 

signifikan antara promosi 

melalui media sosial terhadap 

keputusan pembelian 
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No 
Nama Peneliti 

(th) 
Variabel Artikel Hasil 

Dependen : 

Keputusan 

pembelian (Y) 

18. Syamsyiah,dkk 

(2018) 

Jurnal Riset 

Manajemen 

Volume.1, Nomor 1, 

September 

http://jkm.stiewidyag

amalumajang.ac.id/i

ndex.php/jrm  

Variabel 

Independen : 

1. Brand Image 

(X1) 

2. Brand 

Awareness 

(X2) 

3. Word of 

Mouth (X3) 

Variabel 

Dependen : 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

1. brand image berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

2. brand awareness tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian 

3. word of mouth tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian  

19. Kamilah dan 

Wahyuati (2017) 

Jurnal Ilmu Dan 

Riset Manajemen  

Volume 6, Nomor 2 

e-ISSN : 2461-0593 

Variabel 

Independen : 

1. Labelisasi 

Halal (X1) 

2. Brand Image 

(X2) 

Variabel 

Dependen : 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

1. labelisasi halal tidak 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

2. brand image berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian 

20. Simbolon (2019) 

Journal The 

Winners, Vol.20 

No.2 

Variabel 

Independen : 

1. Halal Label 

(X1) 

2. Price (X2) 

3. Brand (X3) 

Variabel 

Dependen : 

Purchase 

Decision (Y) 

1. Terdapat pengaruh label halal 

terhadap keputusan 

pembelian 

2. Terdapat pengaruh harga 

terhadap keputusan 

pembelian 

3. Terdapat pengaruh merek 

terhadap keputusan 

pembelian 

4. Terdapat pengaruh dari label 

halal, harga dan merek 

terhadap keputusan 

pembelian. 

21. Ardiansyah dan 

Sarwoko (2020) 

JEMA: Jurnal Ilmiah 

Bidang Akuntansi 

Variabel 

Independen : 

Social Media 

Marketing 

Media sosial berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian 

Pengaruh Label Halal ..., Resti Handayani, FEB UMP, 2022

http://jkm.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/jrm
http://jkm.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/jrm
http://jkm.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/jrm


24 

 

No 
Nama Peneliti 

(th) 
Variabel Artikel Hasil 

Dan Manajemen 

17(2), 156-168  

e-ISSN : 2597-4017 

http://dx.doi.org/10.3

1106/jema.v17i2.691

6  

(X1) 

Variabel 

Dependen : 

Purchase 

Decision (Y) 

22. Adolf,dkk (2020) 

Jurnal EMBA Vol.8 

No.1 Januari 

ISSN 2303-1174 

Variabel 

Independen : 

1. Social Media 

Marketing 

(X1) 

2. Word Of 

Mouth (X2) 

Variabel 

Dependen : 

Purchase 

Decision (Y) 

1. Media sosial dan Word of 

Mouth secara simultan 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian  

2. Media sosial berpengaruh 

positif terhadap keputusan 

pembelian 

3. Word of Mouth berpengaruh 

positif terhadap keputusan 

pembelian 

 

 

C. Kerangka Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa kerangka berpikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. 

Kerangka pemikiran menjelaskan secara teoritis hubungan antar variable 

bebas dan variable terikat. Pertautan antar variabel tersebut selanjutnya 

dirumuskan kedalam bentuk hubungan antar variabel penelitian. 

1. Pengaruh Label Halal (X1) terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

Menurut Qardhawi, Ath-Thawil (2016) menjelaskan halal sebagai 

segala perkara yang dibolehkan, tidak mengandung transaksi yang 

terlarang secara syariat, dan telah dilegitimasi oleh syariat untuk 

memberlangsungkan perkara tersebut. Dalam UU No.33 Tahun 2014 
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tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan bahwa produk halal adalah 

produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam. 

Label halal pada kemasan produk sangat penting untuk proses 

pengambilan keputusan konsumen. Karena kesadaran akan kehalalan 

suatu produk pada konsumen semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam 

memutuskan pembelian suatu produk, konsumen juga memperhatikan 

label halal/logo halal pada kemasan. 

Menurut penelitian Latte,dkk (2020), Harahap,dkk (2018), Harahap 

(2020), Bulan,dkk (2017, Yunitasari dan Anwar (2019), Hayet (2019), 

Simbolon (2019) menyatakan bahwa Label Halal berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan kaitan antara 

variabel Label Halal terhadap keputusan pembelian, maka dapat hipotesis: 

H1 : Variabel Label Halal (X1) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variable Keputusan Pembelian (Y) 

2. Pengaruh Promosi di Media Sosial (X2) terhadap Keputusan 

Pembelian (Y) 

Menurut Freddy Rangkuti (2009) Promosi merupakan kegiatan 

yang paling penting untuk meningkatkan revenue. Tanpa promosi, 

perusahaan tidak akan mendapat hasil yang maksimal. Menurut Nasrullah 

(2015) Media sosial adalah konten berisi informasi yang dibuat oleh yang 

yang memanfaatkan teknologi penerbitan, sangat mudah diakses dan 

dimaksudkan untuk memfasilitasi komunikasi, pengaruh dan interaksi 

dengan sesama dan dengan khalayak umum.  

Promosi yang disebarkan oleh perusahaan melalui media sosial 

seperti facebook, Instagram, dan media sosial lain lebih mudah 
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tersampaikan kepada konsumen karena keseharian masyarakat kini tidak 

dapat terlepas dari media sosial. Banyak informasi yang didapatkan dari 

media sosial mengenai keunggulan   produk dan manfaatnya   akan 

mempengaruhi konsumen dalam memutuskan pembelian. 

Menurut penelitian Ningsi dan Ekowati (2021), Lukito dan Fahmi 

(2020), Diyatma (2018), Suharsono dan Sari (2019), Ayunita dan Mustika 

(2021), Novita,dkk (2020),  menyatakan bahwa Variabel Promosi di 

Media Sosial berpengaruh terhadap Keputusan pembelian. Berdasarkan 

kaitan antara variabel promosi di media sosial terhadap keputusan 

pembelian, maka dapat dibuat hipotesis : 

H2 : Variabel Promosi di Media Sosial (X2) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variable Keputusan Pembelian (Y) 

3. Pengaruh Word of Mouth  (X3) terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

Menurut Hasan (2010) Word of Mouth merupakan pujian, 

rekomendasi dan komentar pelanggan sekitar pengalaman mereka atas 

layanan jasa dan produk yang betul- betul mempengaruhi keputusan 

pelanggan atau perilaku pembelian mereka. Menurut Kotler dan Keller 

(2018) Word of Mouth adalah kegiatan pemasaran melalui perantara 

orang ke orang baik secara lisan, tulisan, maupun lewat alat komunikasi 

elektronik yang terhubung internet yang didasari oleh pengalaman atas 

produk atau jasa. 

Word of Mouth merupakan promosi secara jujur dari mulut ke 

mulut oleh konsumen. Word  of Mouth dapat menjadi salah satu cara yang 

efektif untuk konsumen melakukan keputusan pembelian karena biasanya 
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word of mouth lebih mudah dipercaya oleh masyarakat karena membawa 

ulasan yang jujur. Semakin banyak informasi yang konsumen dapatkan 

melalui word of mouth, semakin konsumen percaya dan tertarik untuk 

melakukan pembelian. 

Menurut penelitian Ningsi dan Ekowati (2021), Ayunita dan 

Mustika (2021), Hidayat (2019), Joesyiana (2018), Julianti dan Junaidi 

(2020), Winalda dan Sudarwanto (2021) menyatakan bahwa Word of 

mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Berdasarkn kaitan antara variabel Word of mouth terhadap keputusan 

pembelian, maka dapat hipotesis : 

H3 : Variabel Word of Mouth (X3) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variable Keputusan Pembelian (Y). 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat digambarkan kerangka 

pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Label Halal (X1) 

Word of Mouth 

(X3) 

H1 (+) 

H3 (+) 

Promosi di Media 

Sosial (X2) Keputusan pembelian  (Y) 

H2 (+) 
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D. Hipotesis 

1. H1 : Label Halal  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian 

2. H2 : Promosi di Media Sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian 

3. H3 : Word of Mouth berpengaruh positif dan signifikan  terhadap 

Keputusan Pembelian  
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