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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Kehadiran Agama Islam sebagai raḥmatallil ‘ālamīn sesungguhnya telah 

mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari hal-hal yang besar 

hingga bagian terkecil dalam kehidupan. 

Batasan antara halal dan haram dalam kehidupan manusia, diterangkan 

secara jelas oleh Al-Quran dan As-Sunnah sebagai bentuk penjagaan Allah 

SWT bagi manusia, untuk menjaga kesucian diri mereka dari hal hal yg 

diharamkan dalam syariat. Karena itu pula Allah tidak akan menghalalkan 

sesuatu kecuali yang baik dan tidak akan mengharamkan sesuatu kecuali yang 

jelek.
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Mengkonsumsi produk halal khususnya makanan halal adalah syarat 

yang ditetapkan dalam syariat Islam seperti ditegaskan dalam Al-Quran. Atas 

dasar itu, umat Islam sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar produk 

produk yang akan dikonsumsi dijamin kehalalan dan kesuciannya. Disamping 

itu produsen dituntut untuk memproduksi produk-produk halal yang akan 

dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam 

sebagai tanggung jawab keagamaannya.
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Selain itu kejelasan antara makanan halal dan haram tentunya akan 

membuat konsumen khususnya muslim akan semakin tenang dalam 

mengkonsumsinya, karena dapat memilih makanan halal tanpa khawatir 

terdapat kandungan yang haram didalamnya. 

Dari segi lain, bahwa halal dan haram beredar menurut perputaran 

perundang-undangan Islam secara umum, yaitu suatu perundang-undangan 

yang berdiri diatas landasan demi mewujudkan kebaikan untuk umat 

manusia dan menghilangkan beban yang berat serta mempermudah umat 

manusia.
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Khusus di Indonesia terdapat sebuah lembaga khusus yang 

berwenang dalam menyeleksi serta mengaudit produk produk makanan 

yang dikonsumsi oleh umat muslim untuk menjamin kehalalannya. Lembaga 

ini adalah Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan-Majelis 

Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).
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Lembaga ini adalah lembaga yang mengawasi peredaran makanan 

yang ada di masyarakat dan secara khusus memiliki wewenang untuk 

memberikan Sertifikasi Halal pada produk dalam kemasan. 

Serifikasi Halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang 

menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam.
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Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin 

pencantuman label halal pada kemasan produk dari Majelis Ulama 
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Indonesia.
6
 Produsen yang telah mendaftarkan produk makanannya ke 

lembaga ini serta lulus uji kehalalannya maka diperbolehkan untuk memakai 

label halal dalam produk kemasan tersebut.
7
 Artinya proses serta zat yang 

terkandung didalam makanan tersebut telah terhindar dari hal hal yang 

dilarang oleh syariat, sehingga dapat dikonsumsi dengan baik oleh umat 

muslim. 

Apabila terdapat suatu produk kemasan yang belum terdapat 

labelisasi kehalalan, secara otomatis diragukan kehalalannya dan umat Islam 

dapat berhati hati dalam memutuskan untuk membeli produk tersebut. 

Universitas Muhammadiyah Surakarta merupakan salah satu Instansi 

pendidikan Islam yang menanmkan nilai nilai keIslaman di dalam 

kurikulum perkuliahannya. Tentunya dalam menjalankan segala operasional 

serta muamalah yang terdapat didalamnya tidak lepas dari nilai-nilai syariat 

Islam. 

Fakultas Ekonomi & Bisnis adalah salah satunya, yang bisa 

dijadikan salah satu perwakilan dari semua kalangan mahasiswa yang 

tentunya telah dibekali materi keIslaman dan keMuhammadiyahan serta 

pemahaman etika dan strategi bisnis dalam pemasaran. 

Selain itu dilandasi alasan bahwa mahasiswa dikalangan Ekonomi 

& Bisnis tentunya cenderung merupakan orang orang yang mahir dalam 

melakukan bisnis dengan dibekali berbagai macam teori serta keilmuaan di 

dalam metode perkuliahannya. Serta peneliti melihat bahwa tingkat 
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pengkonsumsian mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis terhadap suatu 

produk makanan, termasuk dalam kalangan konsumen dengan daya beli 

tinggi dibanding dengan Fakultas lain.  

Maka dari itu, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, penulis 

akan melakukan penelitian ini dengan mengangkat judul " Pengaruh 

Labelisasi Halal MUI pada Produk Makanan Terhadap Keputusan Pembelian 

Mahasiswa Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016" 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan berbagai pemaparan diatas, maka rumusan masalah dapat 

dirumuskan berupa pertanyaan berikut : 

1. Bagaimana Pemahaman Mahasiswa Ekonomi & Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Tentang Produk Makanan Halal? 

2. Apakah Labelisasi Halal Berpengaruh Terhadap Keputusan Pembelian 

Mahasiswa Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

C.  Tujuan & Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian : 

a. Untuk mengetahui seberapa besar Pemahaman Mahasiswa Ekonomi 

& Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta Terhadap Produk 

Makanan Halal. 

b. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Labelisasi MUI Terhadap 

Pembelian Produk Makanan pada Mahasiswa Ekonomi & Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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2. Manfaat Penelitian : 

a. Manfaat Teoritis : 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbendaharaan 

serta memperkaya khāzanah ilmu pengetahuan khususnya dalam 

bidang bisnis dan pemasaran serta memahami pentingnya 

pengaplikasian nilai nilai Islam dalam seluruh kehidupan manusia. 

b. Manfaat Praktis : 

1) Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam 

memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya dan 

kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta tentang pentingnya memahami labelisasi halal. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangsih ilmu 

pengetahuan yang nantinya akan dikembangkan oleh peneliti 

sejenis untuk selanjutnya dijadikan sebagai referensi dalam 

mendapatkan informasi. 


