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BAB III

PENYAJIAN DAN INTERPRETASI DATA

Temuan penelitian akan diuraikan pada bab ini untuk mengetahui hasil dari

jawaban responden terkait pertanyaan yang disusun peneliti untuk mengetahui

hubungan persepsi konsumen tentang kehalalan produk Samyang dan terpaan

persuasi reference group terhadap minat beli produk Samyang. Responden

penelitian ini berjumlah 50 orang dengan kriteria usia 15-24 tahun, pernah

mengkonsumsi Samyang, beragama Islam, dan tinggal di Kota Semarang.

3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir daftar

pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Uji validitas menentukan apakah

instrumen penelitian dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya

diukur atau tidak. Apabila r tabel < r hitung maka dapat dinyatakan valid.

Menurut tabel distribusi nilai r statistik dengan tahap signifikansi 5% untuk 50

responden, yaitu sebesar 0,2787. Maka, jika r hitung menunjukkan nilai lebih dari

0,2787 instrumen penelitian dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk

mengukur variabel dalam penelitian.

Uji reliabilitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui

apakah variabel tersebut dapat dipercaya atau reliabel jika pengujian dilakukan

lebih dari 1 kali. Kriteria reliabel adalah apabila nilai r alpha ≥ nilai standarisasi

sebesar 0,6.
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3.1.1 Variabel Persepsi Konsumen Tentang Kehalalan Produk Samyang

Hasil yang ditunjukkan dari uji validitas pada variabel persepsi

konsumen tentang kehalalan produk Samyang yang diujikan melalui 7 butir

pertanyaan menunjukkan hasil di atas 0,2787 dengan hasil terendah 0,613

pada butir nomor 2 dan hasil tertinggi 0,872 pada butir nomor 4. Hal ini

menunjukkan bahwa semua pertanyaan yang diujikan tergolong valid, karena

hasil uji melebihi 0,2787 sebagai standar minimal pengukuran untuk 50

responden. Sementara dapat dinyatakan reliabel apabila menunjukkan hasil

hitung sebesar > 0,6, dan hasil hitung menunjukkan angka sebesar 0,907 yang

berarti semua pertanyaan reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

3.1.2 Variabel Terpaan Persuasi Reference Group

Hasil yang ditunjukkan dari uji validitas pada terpaan persuasi reference

group yang diujikan melalui 8 butir pertanyaan menunjukkan hasil di atas

0,2787 dengan hasil terendah 0,533 pada butir nomor 3 dan hasil tertinggi

0,812 pada butir nomor 4. Hal ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan

yang diujikan tergolong valid, karena hasil uji melebihi 0,2787 sebagai

standar minimal pengukuran untuk 50 responden. Sementara dapat

dinyatakan reliabel apabila menunjukkan hasil hitung sebesar > 0,6, dan hasil

hitung menunjukkan angka sebesar 0,830. yang berarti semua pertanyaan

reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.
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3.1.3 Variabel Minat Beli Produk Samyang

Hasil yang ditunjukkan dari uji validitas pada variabel minat beli

produk Samyang yang diujikan melalui 5 butir pertanyaan menunjukkan hasil

di atas 0,2787 dengan hasil terendah 0,741 pada butir nomor 3 dan hasil

tertinggi 0,857 pada butir nomor 4. Hal ini menunjukkan bahwa semua

pertanyaan yang diujikan tergolong valid, karena hasil uji melebihi 0,2787

sebagai standar minimal pengukuran untuk 50 responden. Sementara dapat

dinyatakan reliabel apabila menunjukkan hasil hitung sebesar > 0,6, dan hasil

hitung menunjukkan angka sebesar 0,854 yang berarti semua pertanyaan

reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

3.2 Deskripsi Responden

Berisi gambaran tentang identitas responden untuk mengetahui latar belakang

responden yang meliputi jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan lain sebagainya. Data

penelitian ini dikumpulkan oleh peneliti dari 50 responden dengan kriteria yang

sudah ditentukan sebelumnya.

3.2.1 Jenis Kelamin

Pria dan wanita memiliki karakteristik yang berbeda, dan karakteristik tiap

individu mampu mempengaruhi minat terhadap suatu produk tertentu. Berikut

adalah presentase data responden berdasarkan jenis kelamin :
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Tabel 3.1 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin F %

Pria 15 30 %

Wanita 35 70 %

total 50 100 %

Presentase ini menunjukkan bahwa dari total keseluruhan 50 responden,

70% responden merupakan wanita, dan 30% sisanya adalah pria. Responden

wanita lebih dominan karena dari sejumlah orang yang termasuk dalam

populasi penelitian, peneliti hanya menemukan sedikit pria yang masuk

dalam kriteria sampel dan bersedia untuk menjadi responden.

3.2.2 Usia

Usia menjadi salah satu faktor yang penting dalam penelitian ini

mengingat usia menjadi salah satu syarat dalam menentukan populasi sampel.

Usia mempengaruhi kondisi fisik dan psikis seseorang yang nantinya akan

membentuk suatu gaya hidup tertentu. Berikut adalah presentase jumlah

responden berdasarkan usia :
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Tabel 3.2 Usia Responden

Usia F %

19 th 3 6 %

20 th 3 6 %

21 th 14 28 %

22 th 22 44 %

23 th 8 16 %

total 50 100 %

Tabel di atas menunjukkan konsumen berusia 22 tahun menjadi responden

terbanyak dalam penelitian ini dengan jumlah 44%. Konsumen berusia 21

tahun menjadi responden terbanyak kedua dengan jumlah 28%.

3.2.3 Pemberitaan Varian Samyang yang Tidak Halal

Pada bulan Juni 2017, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

mengumumkan bahwa ada beberapa mie instan asal Korea yang mengandung

babi atau tidak halal. Dua diantaranya merupakan varian dari produk

Samyang. Pengumuman tersebut disampaikan oleh berbagai media massa,

sehingga besar potensinya masyarakat mengetahui informasi tersebut.

Tabel 3.3 Responden yang Mengetahui Pemberitaan Samyang

Mengetahui Pemberitaan F %

Ya 50 100 %

Tidak 0 0 %

total 50 100 %
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Dari keseluruhan responden pada penelitian ini, semuanya (100%)

mengetahui pemberitaan tentang varian Samyang yang tidak halal.

3.2.4 Mengkonsumsi Samyang Sebelum Ada Pemberitaan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengumumkan bahwa

terdapat varian Samyang yang tidak halal. Informasi ini penting karena

jumlah konsumen Samyang tidak sedikit dan kemungkinan beberapa dari

mereka telah mengkonsumsi varian Samyang yang tidak halal. Berikut

presentase responden yang mengkonsumsi Samyang sebelum diberitakan

tidak halal :

Tabel 3.4 Responden yang Mengkonsumsi Samyang Sebelum

Diberitakan Tidak Halal

Mengkonsumsi F %

Ya 35 70 %

Tidak 15 30 %

total 50 100 %

Presentase ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden (70%) telah

mengkonsumsi produk Samyang paling tidak dalam waktu satu bulan

sebelum diberitakan di berbagai media massa bahwa ada varian produk

Samyang yang tidak halal.

3.2.5 Reference Group yang Dimiliki Responden

Reference group merupakan salah satu pengaruh yang mampu membuat

seseorang memutuskan untuk mengkonsumsi Samyang. Peran reference
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group tidak bisa dianggap sepele, karena reference group telah terbukti

mampu mengarahkan pikiran dan tindakan seseorang. Berikut adalah

presentase yang menunjukkan berapa banyak reference group yang dimiliki

responden :

Tabel 3.5 Presentase Reference Group yang Dimiliki Responden

Reference Group F %

Tidak memiliki reference group 1 2 %

1 reference group 15 30 %

2 reference group 13 26 %

3 reference group 10 20 %

Lebih dari 3 reference group 11 22 %

total 50 100%

Pada tabel di atas, kebanyakan dari responden (30%) hanya memiliki satu

reference group. Sebagian besar reference group yang dimiliki responden

merupakan organisasi keagamaan yang berada di lingkungan kampus seperti

Forum Silaturahim Muslim Mahasiswa, Rubik, Rohis, dan Kammi.

3.2.6 Intensitas Pertemuan Responden dengan Reference Group

Reference group menjadi salah satu media pembelajaran yang sangat

penting bagi banyak orang, terutama bagi yang membutuhkan acuan dalam

melakukan berbagai hal. Kadang lebih mudah mempelajari sesuatu dari orang

lain jika bertemu atau berinteraksi secara langsung daripada tidak langsung.

Berikut adalah presentase intensitas pertemuan responden dengan reference

groupnya :
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Tabel 3.6 Intensitas Pertemuan Responden dengan Reference Group

Intensitas Pertemuan F %

Jarang 9 18 %

Kadang – Kadang 10 20 %

Sering 20 40 %

Sangat Sering 11 22 %

total 50 100%

Tabel di atas menunjukkan presentase intensitas pertemuan responden

dengan reference groupnya. Kebanyakan dari responden (40%) sering

melakukan pertemuan dengan reference groupnya. Namun ada juga beberapa

responden (18%) yang jarang melakukan pertemuan dengan reference

groupnya. Dari sejumlah responden yang jarang melakukan pertemuan,

beberapa diantaranya beranggapan sulit melakukan pertemuan karena

kesibukan masing-masing anggota.

3.2.7 Kedekatan Hubungan Responden dengan Reference Group

Kedekatan sebuah hubungan dapat menentukan efektivitas pengaruh yang

diberikan oleh masing-masing individu yang terlibat, khususnya dalam

reference group. Seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan reference

groupnya cenderung memiliki pemikiran yang tidak jauh berbeda dengan

reference groupnya. Berikut adalah presentase yang menunjukkan kedekatan

hubungan responden dengan reference groupnya :
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Tabel 3.7 Kedekatan Hubungan Responden dengan Reference Group

Kedekatan Hubungan F %

Tidak Dekat 5 10 %

Kurang Dekat 8 16 %

Dekat 21 42 %

Sangat Dekat 16 32 %

total 50 100%

Presentase di atas menunjukkan hampir setengah dari keseluruhan

responden (42%) memiliki hubungan yang dekat dengan reference groupnya.

Namun ada juga responden yang memiliki hubungan tidak dekat dengan

reference groupnya (10%). Beberapa responden yang memiliki hubungan

tidak dekat dengan reference groupnya beranggapan tidak dekatnya hubungan

terjadi dikarenakan komunikasi yang sangat minim, namun ada juga

responden yang memiliki masalah personal dengan reference groupnya

sehingga membuat hubungan menjadi merenggang.

3.3 Persepsi Konsumen Tentang Kehalalan Samyang

Variabel persepsi konsumen tentang kehalalan Samyang diukur melalui 4

indikator dengan jumlah pertanyaan sebanyak 7 poin. 4 indikator tersebut adalah

indikator atensi dengan 2 poin pertanyaan, indikator ekspektasi dengan 3 poin

pertanyaan, indikator motivasi dengan 1 poin pertanyaan, dan indikator memori

dengan 1 poin pertanyaan. Poin-poin pertanyaan tersebut antara lain (1) responden

mampu menyebutkan varian produk Samyang yang diberitakan tidak halal, (2)

responden mampu menyebutkan sumber informasi tentang varian produk
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Samyang yang diberitakan tidak halal, (3) responden memiliki harapan terhadap

kejelasan status halal produk Samyang, (4) responden memiliki harapan terhadap

kejelasan kandungan nutrisi yang menyatakan kehalalan dalam produk Samyang,

(5) responden memiliki harapan terhadap informasi pada kemasan produk

Samyang agar ditulis dalam bahasa Indonesia, (6) responden memiliki kebutuhan

akan jaminan atau kepastian kehalalan produk Samyang, dan (7) responden

memiliki ingatan akan hal positif terhadap produk Samyang.

Berikut adalah temuan-temuan dari variabel persepsi konsumen tentang

kehalalan Samyang :

3.3.1 Responden Mampu Menyebutkan Varian Produk Samyang yang

Diberitakan Tidak Halal

Pemahaman responden terhadap varian produk Samyang yang diberitakan

tidak halal menjadi salah satu tolok ukur dari indikator atensi, yang

merupakan salah satu indikator dari variabel persepsi konsumen tentang

kehalalan produk Samyang. Semakin tinggi hasil skor yang didapat, maka

atensi responden terhadap kehalalan produk Samyang semakin tinggi. Berikut

adalah presentasenya :
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Tabel 3.8 Pengetahuan Responden terhadap Varian Samyang yang

Diberitakan Tidak Halal

X1.1 F %

Tidak Tahu 6 12 %

Kurang Tahu 12 24 %

Tahu 19 38 %

Sangat Tahu 13 26 %

total 50 100%

Tabel ini menunjukkan bahwa 38% responden mengetahui sebagian dan

26% benar-benar mengetahui varian produk Samyang yang diberitakan tidak

halal. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden benar-benar

memberikan atensi pada isu ini.

3.3.2 Responden Mampu Menyebutkan Sumber Informasi tentang

Varian Produk Samyang yang Diberitakan Tidak Halal

Sumber informasi responden masih menjadi tolok ukur dari indikator

atensi yang merupakan salah satu indikator dari variabel persepsi konsumen

tentang kehalalan produk Samyang. Pertanyaan ini menjadi pertanyaan

pendukung untuk pertanyaan sebelumnya mengenai pengetahuan responden

tentang varian Samyang yang tidak halal, yang menunjukkan seberapa besar

atensi yang dikeluarkan responden terkait isu ini. Berikut merupakan

presentasenya :



55

Tabel 3.9 Sumber Informasi Responden tentang Varian Samyang yang

Diberitakan Tidak Halal

X1.2 F %

Sangat Sedikit (1) 9 18 %

Sedikit (2) 32 64 %

Banyak (3) 7 14 %

Sangat Banyak (lebih dari 3) 2 4 %

total 50 100%

Presentase ini menunjukkan bahwa sumber informasi responden mengenai

varian Samyang yang tidak halal hanya sedikit. Sebagian besar responden,

yakni 64% menyatakan hanya memiliki dua sumber informasi terkait isu ini.

Dari sejumlah pilihan sumber informasi yang diajukan peneliti (media massa,

internet, teman, media sosial), mayoritas (64,7%) responden menjadikan

media sosial sebagai sumber informasi. Teman juga menjadi salah satu

sumber informasi favorit, yakni dengan presentase 43,1%.

3.3.3 Harapan agar Semua Varian Samyang Mencantumkan Label Halal

Harapan responden agar semua varian Samyang mencantumkan label halal

merupakan salah satu pertanyaan dalam indikator ekspektasi yang menjadi

salah satu indikator dari variabel persepsi konsumen tentang kehalalan produk

Samyang. Semakin besar harapan responden agar semua varian Samyang

mencantumkan label halal, maka ekspektasinya tentang kehalalan produk

Samyang juga akan semakin besar. Berikut presentasenya :
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Tabel 3.10 Harapan Responden agar Semua Varian Samyang

Mencantumkan Label Halal

X1.3 F %

Tidak Setuju 3 6 %

Kurang Setuju 8 16 %

Setuju 16 32 %

Sangat Setuju 23 46 %

total 50 100%

Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua responden memiliki harapan

agar semua varian Samyang mencantumkan label halal. Responden yang

sangat setuju menjadi yang terbanyak dengan jumlah 46%. Meski begitu ada

juga responden yang kurang setuju, dan bahkan tidak setuju. Dari sejumlah

responden yang kurang setuju dan tidak setuju, ada yang beranggapan bahwa

karena Korea merupakan negara yang khas dengan beragam menu makanan

unik, responden berharap agar Korea tetap menjaga keasrian budaya menu

makanannya agar tetap otentik. Ada juga yang mengatakan bahwa Samyang

merupakan produk dari luar negeri sehingga responden merasa sangat wajar

jika tidak halal dan tidak berharap apapun terhadap produk tersebut.

Responden lain mengatakan bahwa karena terbiasa hidup di lingkungan non

Muslim, status halal tidak dipermasalahkan. Beberapa responden lainnya

tidak memberi penjelasan.

3.3.4 Harapan agar Informasi tentang Kehalalan Produk Tercantum

dalam Kandungan Nutrisi pada Kemasan Samyang
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Jika responden memiliki harapan terhadap kejelasan kandungan nutrisi

dalam produk Samyang yang menyatakan bahwa Samyang tidak mengandung

babi, itu menandakan bahwa responden memiliki ekspektasi terhadap

kehalalan produk Samyang. Pertanyaan ini juga merupakan indikator dari

ekspektasi dalam variabel persepsi konsumen tentang kehalalan produk

Samyang. Berikut adalah presentasenya :

Tabel 3.11 Harapan Responden agar Informasi tentang Kehalalan

(Tidak Mengandung Babi) Tercantum dalam Kandungan Nutrisi pada

Kemasan Samyang

X1.4 F %

Tidak Setuju 4 8 %

Kurang Setuju 10 20 %

Setuju 21 42 %

Sangat Setuju 15 30 %

total 50 100%

Presentase tersebut menunjukkan bahwa responden memiliki ekspektasi

terhadap pencantuman informasi halal di bagian kandungan nutrisi pada

kemasan produk. Terlihat dari jumlah responden yang setuju 42%, dan sangat

setuju 30%. Hanya sedikit responden yang kurang atau tidak setuju. Dari

sejumlah responden yang kurang dan tidak setuju, ada responden yang tidak

peduli karena responden jarang mencermati informasi pada kandungan

nutrisi. Ada juga yang beranggapan bahwa logo halal pada kemasan sudah
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cukup membuktikan kehalalan produk. Beberapa lainnya tidak memberi

penjelasan.

3.3.5 Harapan agar Informasi yang Tertera pada Kemasan Samyang

Dicantumkan dalam Bahasa Indonesia

Pertanyaan ini masih termasuk dalam indikator ekspektasi dalam variabel

persepsi konsumen tentang kehalalan produk Samyang. Berikut adalah

presentase yang menunjukkan harapan responden agar informasi yang tertera

pada kemasan Samyang tidak dicantumkan dalam bahasa Korea, namun

dicantumkan dalam bahasa Indonesia :

Tabel 3.12 Harapan Responden agar Informasi pada Kemasan

Samyang Disampaikan dalam Bahasa Indonesia

X1.5 F %

Tidak Setuju 4 8 %

Kurang Setuju 8 16 %

Setuju 28 56 %

Sangat Setuju 10 20 %

total 50 100%

Sebagian besar responden (56%) setuju agar informasi-informasi yang ada

pada kemasan Samyang dicantumkan dengan menggunakan bahasa

Indonesia. Bahkan 20% responden menyatakan sangat setuju. Beberapa

responden yang kurang setuju mengatakan lebih baik kemasan tetap dalam

bahasa aslinya supaya kesan produk tetap otentik. Ada juga responden yang
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tidak setuju dan beranggapan bahwa produk yang berasal dari luar negeri

akan menjadi aneh jika tampilan bahasa dalam kemasannya diubah.

3.3.6 Kejelasan Status Halal Mendorong Responden untuk

Mengkonsumsi Samyang

Pertanyaan ini masuk dalam indikator motivasi yang masih termasuk

dalam variabel persepsi konsumen tentang kehalalan produk Samyang.

Pertanyaan ini menunjukkan bahwa adanya kejelasan status halal mampu

mendorong atau memotivasi responden untuk mengkonsumsi Samyang.

Berikut adalah presentasenya :

Tabel 3.13 Motivasi Responden untuk Mengkonsumsi Samyang

Berdasarkan Status Halal pada Produk

X1.6 F %

Tidak Setuju 5 10 %

Kurang Setuju 12 24 %

Setuju 17 34 %

Sangat Setuju 16 32 %

total 50 100%

34% responden menyatakan setuju, dan 32% menyatakan sangat setuju. Ini

menandakan bahwa kejelasan status halal mendorong responden untuk

mengkonsumsi Samyang. Namun ada juga responden yang kurang setuju dan

tidak setuju. Dari sekian responden yang kurang setuju dan tidak setuju,

beberapa mengatakan bahwa dorongan mengkonsumsi Samyang muncul
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karena kualitas produk. Status halal memang menjadi pertimbangan, namun

bukan menjadi prioritas utama dalam mengkonsumsi Samyang. Beberapa

responden lainnya tidak memberikan penjelasan.

3.3.7 Hal Positif yang Diingat tentang Samyang

Ingatan positif menjadi pertanyaan yang muncul berdasarkan indikator

memori. Peneliti mengajukan pertanyaan dan memberikan responden

kesempatan untuk menyebutkan hal-hal yang diingat tentang Samyang dari

segi rasa, citra, maupun kualitas dan komposisi produk. Semakin banyak hal

positif yang disebutkan responden tentang Samyang, maka memorinya

terhadap Samyang akan semakin baik. Sebaliknya, jika tidak ada hal positif,

atau bahkan responden hanya bisa menyebutkan hal negatif, memori

responden terhadap Samyang akan semakin buruk. Berikut presentasenya :

Tabel 3.14 Ingatan Positif Responden tentang Samyang

X1.7 F %

Negatif 7 14 %

Netral 5 10 %

Positif 26 52 %

Sangat Positif 12 24 %

total 50 100%

Presentase ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa responden

yang memiliki memori negatif yakni 14%, namun jumlah responden yang

memiliki memori positif jauh lebih dominan yakni 52%. Ini menunjukkan
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bahwa Samyang memiliki kesan yang cukup baik dalam ingatan responden.

Dari sekian responden yang memiliki memori negatif, ada yang beranggapan

bahwa Samyang itu tidak halal, ada juga yang beranggapan bahwa Samyang

tidak baik untuk kesehatan.

3.4 Kategorisasi Variabel Persepsi Konsumen Tentang Kehalalan Samyang

Berdasarkan hasil temuan di lapangan untuk masing-masing indikator

persepsi konsumen tentang kehalalan Samyang, berikut ini adalah penilaian

mengenai tanggapan responden dalam kaitannya dengan persepsi konsumen

tentang kehalalan Samyang yang disusun melalui tabel distribusi frekuensi.

Terdapat 7 poin pertanyaan, setiap poin diberikan skor 1 hingga 4, lalu

diakumulasikan. Total skor tertinggi dari variabel ini adalah 26 dan skor terendah

adalah 7. Kemudian dilakukan pengkategorian yang dibagi menjadi 4 kelas yaitu

sangat buruk, buruk, baik, dan sangat baik. Kategori persepsi konsumen tentang

kehalalan produk Samyang adalah sebagai berikut:

1. Skor < 11 berarti persepsi tentang kehalalan sangat buruk

2. Skor 12 — 16 berarti persepsi tentang kehalalan buruk

3. Skor 17 — 21 berarti persepsi tentang kehalalan baik

4. Skor 22 < berarti persepsi tentang kehalalan sangat baik

Berdasarkan keterangan kategorisasi persepsi konsumen tentang kehalalan

produk Samyang, dihasilkanlah diagram berikut :



62

Diagram 3.1 Persepsi Konsumen Tentang Kehalalan Produk Samyang

.

Diagram 3.1 menunjukkan bahwa 42% responden memiliki persepsi yang

sangat baik terhadap kehalalan produk Samyang. Sedangkan 34% responden

memiliki persepsi yang baik tentang kehalalan produk Samyang. Hal ini

menunjukkan bahwa konsumen masih menganggap Samyang sebagai produk

yang baik dan halal.

3.5 Terpaan Persuasi Reference Group

Variabel terpaan persuasi reference group diukur dengan 4 indikator yang

terdiri dari 8 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain : (1) seberapa

sering reference group memberikan informasi tentang kehalalan Samyang, (2)

responden mempercayai informasi yang diterima dari reference group tentang

kehalalan Samyang, (3) responden beranggapan bahwa responden menerima

informasi tersebut diwaktu yang tepat, (4) informasi tersebut relevan dengan apa

yang dibutuhkan responden, (5) informasi tersebut mampu mempengaruhi

42%

34%

10%

14%

Persepsi Konsumen Tentang Kehalalan Produk Samyang

Sangat Baik Baik Buruk Sangat Buruk
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responden untuk mengkonsumsi Samyang, (6) responden mempercayai reference

group nya, (7) seberapa banyak informasi dari reference group yang mampu

diingat responden tentang kehalalan Samyang, dan (8) seberapa sering responden

diberikan saran dari reference group untuk mengkonsumsi Samyang.

Berikut adalah temuan-temuan untuk variabel terpaan persuasi reference

group :

3.5.1 Intensitas Reference Group dalam Memberikan Informasi tentang

Kehalalan Samyang

Intensitas reference group dalam memberikan informasi tentang kehalalan

Samyang adalah pertanyaan tentang kuantitas yang masuk dalam indikator

terpaan informasi mengenai produk Samyang oleh reference group di variabel

terpaan persuasi reference group. Berikut adalah presentasenya :

Tabel 3.15 Intensitas Reference Group dalam Memberikan Informasi

tentang Kehalalan Samyang

X2.1 F %

Tidak Pernah 5 10 %

Jarang 30 60 %

Sering 13 26 %

Sangat Sering 2 4 %

total 50 100%
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Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden, tepatnya 60%

responden jarang menerima informasi tentang kehalalan Samyang dari

reference group. Hanya 26% responden yang mendapat informasi dengan

sering, dan 4% yang mendapat informasi dengan sangat sering.

3.5.2 Tingkat Kepercayaan Responden terhadap Informasi tentang

Kehalalan Produk Samyang oleh Reference Group

Ini merupakan pertanyaan dari turunan tolok ukur kualitas informasi dari

indikator terpaan informasi mengenai produk Samyang oleh reference group.

Pertanyaan ini menunjukkan tingkat kepercayaan responden terhadap

informasi tentang kehalalan Samyang yang disampaikan oleh reference

group. Berikut adalah presentasenya :

Tabel 3.16 Responden yang Mempercayai Informasi tentang Kehalalan

Samyang oleh Reference Group

X2.2 F %

Tidak Setuju 6 12 %

Kurang Setuju 17 34 %

Setuju 21 42 %

Sangat Setuju 6 12 %

total 50 100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa hampir setengah dari total jumlah

responden (42%) mempercayai informasi tentang kehalalan Samyang yang

disampaikan oleh reference group. Meski begitu, tidak sedikit juga responden
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yang kurang mempercayai informasi yang disampaikan oleh reference group.

Dari sekian responden yang kurang dan tidak mempercayai reference

groupnya, ada yang beranggapan bahwa sumber informasi lewat media massa

atau media lain lebih terpercaya dibanding sumber informasi dari reference

groupnya.

3.5.3 Ketepatan Waktu dalam Menerima Informasi (Mendapat

Informasi tentang Kehalalan Samyang Sebelum Hendak Membeli /

Mengkonsumsinya)

Ketepatan waktu menjadi salah satu pertanyaan yang menggambarkan

kualitas informasi dalam indikator terpaan informasi mengenai produk

Samyang oleh reference group. Jika responden menganggap bahwa ia

mendapat informasi di waktu yang tepat, maka kualitas informasi yang

diberikan reference group bisa dikatakan baik. Berikut adalah presentasenya :

Tabel 3.17 Responden yang Menganggap bahwa Reference Group

Memberikan Informasi Kehalalan Samyang di Waktu yang Tepat

X2.3 F %

Tidak Setuju 13 26 %

Kurang Setuju 7 14 %

Setuju 22 44 %

Sangat Setuju 8 16 %

total 50 100%
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44% responden menyatakan bahwa mereka mendapatkan informasi

diwaktu yang tepat, namun 14% responden menyatakan bahwa informasi

yang diberikan reference group datang diwaktu yang kurang tepat. Bahkan

26% responden menyatakan informasi yang diberikan reference group datang

terlambat.

3.5.4 Informasi Kehalalan Samyang dari Reference Group dianggap

Relevan dengan Kebutuhan Responden (Menyukai Samyang

namun Mengutamakan Kehalalannya juga)

Relevansi informasi tentang kehalalan Samyang dengan kebutuhan

responden juga masih termasuk dalam tolok ukur kualitas informasi dari

indikator terpaan informasi mengenai produk Samyang oleh reference group.

Jika responden menganggap informasi tentang kehalalan Samyang dari

reference group relevan dengan kebutuhan, maka informasinya menjadi lebih

berkualitas. Berikut adalah presentasenya :

Tabel 3.18 Responden yang Menganggap Informasi Kehalalan Samyang

Relevan dengan Kebutuhan

X2.4 F %

Tidak Setuju 3 6 %

Kurang Setuju 19 38 %

Setuju 15 30 %

Sangat Setuju 13 26 %

total 50 100%
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden, atau

tepatnya 38% responden menyatakan kurang setuju. Artinya informasi

tentang kehalalan Samyang dari reference group dianggap kurang relevan

dengan kebutuhan responden.

3.5.5 Informasi dari Reference Group tentang Kehalalan Samyang

Mampu Mempengaruhi Responden untuk Mengkonsumsi

Samyang

Pertanyaan ini muncul dari tolok ukur kualitas informasi dari indikator

terpaan informasi mengenai produk Samyang oleh reference group. Jika

informasi dari reference group tentang kehalalan Samyang mampu

mempengaruhi responden untuk mengkonsumsi Samyang, maka informasi

tersebut menjadi lebih berkualitas bagi responden. Berikut adalah

presentasenya :

Tabel 3.19 Responden yang Terpengaruh untuk Mengkonsumsi

Samyang karena Informasi dari Reference Group tentang Kehalalan

Samyang

X2.5 F %

Tidak Setuju 8 16 %

Kurang Setuju 14 28 %

Setuju 15 30 %

Sangat Setuju 13 26 %

total 50 100%
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Hasil ini menunjukkan sebagian besar responden (30%) menyatakan setuju

bahwa informasi tentang kehalalan Samyang dari reference group mampu

mempengaruhi responden untuk mengkonsumsi Samyang. Bahkan responden

yang menyatakan sangat setuju juga tidak sedikit jumlahnya, yakni 26%.

3.5.6 Tingkat Kepercayaan Responden terhadap Reference Group

Kepercayaan menjadi salah satu landasan utama tentang bagaimana

hubungan bisa terjalin dengan baik dan efektif. Tingkat kepercayaan

menyatakan seberapa besar responden mempercayai reference groupnya.

Pertanyaan ini masih termasuk dalam variabel terpaan persuasi reference

group. Berikut adalah presentasenya :

Tabel 3.20 Responden yang Sangat Mempercayai Reference Groupnya

X2.6 F %

Tidak Setuju 3 6 %

Kurang Setuju 13 26 %

Setuju 24 48 %

Sangat Setuju 10 20 %

total 50 100%

Hampir setengah dari jumlah total responden (48%) menyatakan percaya

pada reference groupnya. Bahkan 20% responden menyatakan sangat

mempercayai reference groupnya. Hal ini membuktikan bahwa responden

cenderung mempercayai reference groupnya.
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3.5.7 Informasi dari Reference Group yang Diingat Responden tentang

Kehalalan Samyang

Informasi dari reference group yang diingat responden tentang kehalalan

Samyang menandakan seberapa besar tingkat perhatian yang dikeluarkan

responden untuk menerima informasi tentang kehalalan Samyang dari

reference group. Semakin banyak informasi yang mampu diingat, berarti

tingkat perhatian responden juga semakin besar. Berikut presentasenya :

Tabel 3.21 Informasi dari Reference Group yang Diingat Responden

tentang Kehalalan Samyang

X2.7 F %

Tidak Ada 5 10 %

Sedikit 24 48 %

Banyak 18 36 %

Sangat Banyak 3 6 %

total 50 100%

Presentase ini menunjukkan 36% responden menyatakan bahwa mereka

mengingat banyak informasi tentang kehalalan Samyang dari reference group.

Namun di sisi lain, 48% responden menyatakan bahwa mereka hanya mampu

mengingat sedikit informasi. Ini berarti tingkat perhatian responden terhadap

informasi yang diberikan reference group mengenai kehalalan Samyang

cukup rendah.
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3.5.8 Reference Group Memberikan Saran untuk Mengkonsumsi

Samyang

Ini merupakan indikator dari terpaan persuasi mengenai produk Samyang

oleh reference group. Pertanyaan ini juga menunjukkan seberapa sering

reference group memberikan saran kepada responden untuk mengkonsumsi

Samyang. Berikut adalah presentasenya :

Tabel 3.22 Reference Group dalam Memberikan Saran pada Responden

untuk Mengkonsumsi Samyang

X2.8 F %

Tidak Pernah 11 22 %

Jarang 15 30 %

Sering 17 34 %

Sangat Sering 7 14 %

total 50 100%

Tabel di atas menunjukkan 34% responden sering diberikan saran untuk

mengkonsumsi Samyang oleh reference group. Namun presentase yang cukup

tinggi juga ditunjukkan bagi responden yang jarang (30%), dan bahkan tidak

pernah (22%) mendapat saran dari reference group untuk mengkonsumsi

Samyang. Ini berarti reference group tidak cukup aktif dalam memberikan

saran kepada responden untuk mengkonsumsi Samyang.
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3.6 Kategorisasi Variabel Terpaan Persuasi Reference Group

Ini merupakan hasil temuan di lapangan untuk masing-masing indikator

variabel terpaan persuasi reference group. Berikut ini adalah penilaian mengenai

respon responden dalam kaitannya dengan terpaan persuasi reference group yang

disusun melalui tabel distribusi frekuensi. Terdapat 8 poin pertanyaan, setiap poin

diberikan skor 1 hingga 4, lalu diakumulasikan. Pengkategorian dibagi menjadi 4

kelas yaitu sangat buruk, buruk, baik, dan sangat baik. Kategori variabel terpaan

persuasi reference group adalah sebagai berikut:

1. Skor < 13 berarti terpaan persuasi sangat rendah

2. Skor 14 — 19 berarti terpaan persuasi rendah

3. Skor 20 — 25 berarti terpaan persuasi tinggi

4. Skor 26 < berarti terpaan persuasi sangat tinggi

Berdasarkan keterangan kategorisasi terpaan persuasi reference group,

dihasilkanlah diagram berikut :
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Diagram 3.2 Terpaan Persuasi Reference Group

.

Diagram 3.2 menunjukkan bahwa terpaan persuasi reference group terhadap

responden masuk dalam kategori tinggi, yakni di angka 48%. Hal ini menandakan

bahwa reference group mampu mempengaruhi konsumen dengan cukup baik.

Namun presentase responden yang kurang setuju juga tidak sedikit yakni

sebanyak 30%, yang berarti sebagian konsumen tidak terlalu peduli dengan

informasi yang diberikan oleh reference groupnya.

3.7 Minat Beli Produk Samyang

Variabel minat beli produk Samyang dalam penelitian ini dibagi menjadi 5

indikator, yakni indikator ketertarikan untuk mencari informasi mengenai produk,

mempertimbangkan untuk membeli, ketertarikan untuk mencoba, keinginan untuk

mengetahui produk, dan keinginan untuk memiliki produk. Tiap indikator

memiliki 1 tolok ukur. Tolok ukur tersebut adalah : (1) kesediaan responden untuk

mencari informasi lebih jauh tentang produk Samyang, (2) responden memiliki

10%

48%

30%

12%

Terpaan Persuasi Reference Group

Sangat Tinggi Tinggi Rendah Sangat Rendah
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pertimbangan untuk membeli Samyang, (3) responden bersedia untuk mencoba

mengkonsumsi Samyang, (4) responden mengetahui kisaran harga Samyang, dan

(5) kesediaan responden untuk membeli produk Samyang.

3.7.1 Kesediaan Responden untuk Mencari Informasi Lebih Jauh

tentang Samyang

Kesediaan responden untuk mencari informasi lebih jauh tentang Samyang

menjadi penanda apakah responden memiliki minat beli terhadap Samyang

atau tidak. Semakin responden bersedia untuk mencari informasi lebih jauh

tentang Samyang, maka minat beli responden tersebut cenderung menjadi

lebih tinggi. Berikut adalah presentasenya :

Tabel 3.23 Kesediaan Responden untuk Mencari Informasi Lebih Jauh

tentang Samyang

Y1 F %

Tidak Setuju 12 24 %

Kurang Setuju 14 28 %

Setuju 17 34 %

Sangat Setuju 7 14 %

total 50 100%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kesediaan responden untuk mencari

informasi lebih jauh tentang Samyang tinggi. Responden yang bersedia untuk

mencari informasi lebih jauh tentang Samyang berjumlah 34%, dan yang
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sangat bersedia 14%. Namun responden yang kurang bersedia dan tidak

bersedia juga menunjukkan presentase yang besar, yakni 28% dan 24%.

3.7.2 Informasi tentang Kehalalan Samyang menjadi Pertimbangan

Responden untuk Membeli Produk

Pertanyaan ini merupakan pertanyaan dari indikator mempertimbangkan

untuk membeli dalam variabel minat beli produk Samyang. Pertanyaan ini

juga menentukan apakah responden memiliki minat beli terhadap produk

Samyang atau tidak, berdasarkan pertimbangan kehalalan produk. Berikut

presentasenya :

Tabel 3.24 Responden yang Mempertimbangkan Informasi tentang

Kehalalan Samyang sebelum Membeli

Y2 F %

Tidak Setuju 4 8 %

Kurang Setuju 16 32 %

Setuju 22 44 %

Sangat Setuju 8 16 %

total 50 100%

Data di atas menunjukkan bahwa responden menjadikan informasi tentang

kehalalan produk Samyang sebagai pertimbangan untuk membeli produk

Samyang. Hal ini terbukti karena sebagian besar responden memberi respon

yang positif, yakni setuju dengan jumlah 44%. Namun ada juga responden

yang kurang setuju dan bahkan tidak setuju. Dari sekian responden yang
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kurang setuju, ada yang beranggapan bahwa yang menjadi pertimbangan

membeli Samyang adalah kualitas dan popularitas produk. Ada juga

responden yang sangat yakin terhadap semua makanan yang beredar di

Supermarket sehingga ia meyakini semuanya halal dan tidak perlu

dipertimbangkan lagi masalah informasi kehalalannya. Beberapa lainnya

tidak memberikan penjelasan.

3.7.3 Kesediaan Responden untuk Mencoba Mengkonsumsi Samyang

Setelah Informasi tentang Samyang yang Tidak Halal Diberitakan

Kesediaan responden untuk mencoba mengkonsumsi Samyang setelah

informasi tentang kehalalan Samyang diberitakan di berbagai media massa

menjadi pertanyaan yang muncul dari adanya indikator ketertarikan untuk

mencoba. Semakin responden bersedia untuk mencoba mengkonsumsi

Samyang, meski telah diberitakan tidak halal, berarti semakin besar

ketertarikan responden terhadap Samyang. Pertanyaan ini juga menunjukkan

apakah responden memiliki minat beli terhadap Samyang atau tidak. Berikut

adalah presentasenya :
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Tabel 3.25 Responden yang Bersedia untuk Mengkonsumsi Samyang

Setelah Informasi tentang Ketidakhalalan Produk Diberitakan

Y3 F %

Tidak Setuju 4 8 %

Kurang Setuju 26 52 %

Setuju 16 32 %

Sangat Setuju 4 8 %

total 50 100%

32% responden menyatakan bersedia untuk mengkonsumsi Samyang

setelah informasi tentang ketidakhalalan produk diberitakan, namun 52%

lainnya menyatakan hal sebaliknya. Sebagian besar responden tidak bersedia

untuk mencoba mengkonsumsi produk Samyang setelah ada pemberitaan

tentang Samyang yang tidak halal. Hal ini menunjukkan responden memiliki

penilaian yang rendah terhadap indikator ketertarikan untuk mencoba.

3.7.4 Responden Mengetahui Kisaran Harga Samyang

Pertanyaan ini merupakan tolok ukur yang muncul dari indikator

keinginan untuk mengetahui produk dalam variabel minat beli produk

Samyang. Jika responden mengetahui kisaran harga Samyang dari pertanyaan

pilihan ganda yang diajukan peneliti, maka responden dianggap memiliki

keinginan untuk mengetahui produk. Berikut adalah presentasenya :
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Tabel 3.26 Responden yang Mengetahui Kisaran Harga Samyang

Y4 F %

Tidak Tahu 20 40 %

Tahu 30 60 %

total 50 100%

Sebagian besar responden, tepatnya 60% responden mengetahui kisaran

harga Samyang. Hal ini menunjukkan bahwa presentase responden yang

memiliki keinginan untuk mengetahui produk tinggi.

3.7.5 Kesediaan Responden untuk Tetap Menjadi Pelanggan Samyang

Kesediaan responden untuk tetap menjadi pelanggan Samyang merupakan

tolok ukur dari indikator keinginan untuk memiliki produk dari variabel minat

beli produk Samyang. Jika responden semakin bersedia untuk tetap menjadi

pelanggan Samyang, maka minat beli responden untuk membeli produk

Samyang akan cenderung semakin tinggi. Berikut adalah presentasenya :
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Tabel 3.27 Responden yang Bersedia untuk Tetap Menjadi Pelanggan

Samyang

Y5 F %

Tidak Setuju 4 8 %

Kurang Setuju 14 28 %

Setuju 15 30 %

Sangat Setuju 17 34 %

total 50 100%

Tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden sangat bersedia

untuk tetap menjadi pelanggan Samyang dengan presentase 34%. 30%

responden lainnya juga bersedia untuk tetap menjadi pelanggan Samyang. Ini

menunjukkan bahwa responden masih menyukai produk Samyang dan

memiliki hasrat untuk tetap menjadi pelanggan Samyang. Meski begitu ada

juga responden yang tidak lagi bersedia untuk menjadi pelanggan Samyang.

Ada yang beranggapan bahwa sensasi pedas Samyang tidak baik bagi tubuh.

Ada yang beranggapan bahwa ada produk lain yang sejenis yang lebih murah

dan enak. Ada pula yang mengatakan bahwa harga Samyang terlalu mahal.

Beberapa responden lainnya tidak memberikan penjelasan.

3.8 Kategorisasi Variabel Minat Beli Produk Samyang

Ini merupakan hasil temuan di lapangan untuk masing-masing indikator

variabel minat beli produk Samyang. Berikut ini adalah penilaian mengenai

tanggapan responden dalam kaitannya dengan minat beli produk Samyang yang

disusun melalui tabel distribusi frekuensi. Terdapat 5 poin pertanyaan, setiap poin
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diberikan skor 1 hingga 4, lalu diakumulasikan. Total skor tertinggi dari variabel

ini adalah 20 dan skor terendah adalah 5. Pengkategorian dibagi menjadi 4 kelas

yaitu sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Kategori variabel minat beli

produk Samyang adalah sebagai berikut:

1. Skor < 8 berarti minat beli sangat rendah

2. Skor 9 — 12 berarti minat beli rendah

3. Skor 13 — 16 berarti minat beli tinggi

4. Skor 17 < berarti minat beli sangat tinggi

Berdasarkan keterangan kategorisasi minat beli produk Samyang,

dihasilkanlah diagram berikut :

Diagram 3.3 Minat Beli Produk Samyang

.

Diagram 3.3 tersebut menunjukkan 30% responden memiliki minat beli yang

tinggi terhadap produk Samyang, bahkan 26% responden lainnya memiliki minat

26%

30%

28%

16%

Minat Beli Produk Samyang

Sangat Tinggi Tinggi Rendah Sangat Rendah



80

yang sangat tinggi terhadap produk Samyang. Ini menunjukkan bahwa Samyang

masih menjadi produk yang digemari oleh konsumennya.

3.9 Tabel Silang Variabel Persepsi Konsumen tentang Kehalalan Produk

Samyang  dengan Variabel Minat Beli Produk Samyang

Tabel 3.28
Tabel Silang antara Variabel X1 dengan Variabel Y

Persepsi

Konsumen

tentang Kehalalan

Minat Beli Produk Samyang
Total

Sangat Tinggi Tinggi Rendah Sangat Rendah

Sangat Baik 12
(57,1%)

4
(19%)

3
(14,3%)

2
(9,5%)

21
(100%)

Baik 1
(5,9%)

10
(58,9%)

6
(35,3%)

-
17

(100%)
Buruk -

1
(20%)

3
(60%)

1
(20%)

5
(100%)

Sangat Buruk - -
2

(28,6%)
5

(71,4%)
7

(100%)

Hasil tabel silang di atas menunjukkan bahwa terdapat kecendurungan

hubungan antara persepsi tentang kehalalan Samyang (X1) dengan minat beli

Samyang (Y). Presentase persepsi yang sangat baik dengan minat beli yang sangat

tinggi berada di angka 57,1%. Kemudian presentase persepsi yang sangat buruk

dengan minat beli yang sangat rendah berada di angka 71,4%. Semakin baik

persepsi responden terhadap kehalalan produk Samyang, maka minat belinya juga

akan semakin tinggi. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya, semakin buruk

persepsi responden terhadap kehalalan produk Samyang, maka minat belinya akan

semakin rendah.
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3.10 Tabel Silang Variabel Terpaan Persuasi Reference Group dengan

Variabel Minat Beli Produk Samyang

Tabel 3.29
Tabel Silang antara Variabel X2 dengan Variabel Y

Terpaan Persuasi

Reference Group

Minat Beli Produk Samyang
Total

Sangat Tinggi Tinggi Rendah Sangat Rendah

Sangat Baik 3
(50%)

2
(33,3%)

1
(16,7%)

-
6

(100%)
Baik 10

(40%)
11

(44%)
2

(8%)
2

(8%)
25

(100%)
Buruk -

2
(14,3%)

10
(71,4%)

2
(14,3%)

14
(100%)

Sangat Buruk - -
1

(20%)
4

(80%)
5

(100%)

Hasil tabel silang variabel kedua memperlihatkan kecendurungan yang sama

seperti tabel silang pada variabel sebelumnya. Terpaan persuasi reference group

(X2) yang sangat baik membuat minat beli produk (Y) menjadi sangat tinggi.

Sedangkan terpaan persuasi yang turun ke tingkat baik, menjadikan minat beli

produk juga ikut turun ke tingkat baik. Semakin buruk terpaan persuasi reference

group yang diterima responden, akan berdampak pada minat belinya yang juga

ikut menurun. Dari presentase tabel silang terlihat terpaan persuasi yang sangat

baik dengan minat beli yang sangat tinggi berada di angka 50%, dan terpaan

persuasi yang sangat buruk dengan minat beli yang sangat rendah berada di angka

80%.


