ANALISIS AWARENESS HALAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
PADA PRODUK UMKM MAKANAN DI CIKARANG

Suharja1, dan Wiji Safitri2
Prodi Manajement, Universitas Pelita Bangsa
E-mail : suharja.shrja@gmail.com 1, dan wiji.safitri09@gmail.com 2

ABSTRAK
Kesadaran konsumen terhadap produk makanan akan memiliki daya tarik yang begitu
tinggi disaat suatu produk tersebut selalu diberikan suatu hal membuat konsumen tersebut
menjadi lebih sadar tentang produk makanan halal.
Penelitian ini untuk memberikan kesadaran yang lebih baik lagi kepadakonsumen produk
umkm di Cikarang yang bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh Religious
Belief, Health Reasons, Role of Halal Certification dan Exposure terhadap Awareness
Halal Supply Chain Management. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah
sampel jenuh. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 konsumen produk UMKM di
Cikarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif
kuantitatif.Analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik dengan alat bantu SPSS
versi 22 yang digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas instrumen, analisis deskriptif,
pengujian hipotesis. Temuan ini membuktikan bahwa tidak semua hubungan yang
dihipotesiskan sebagian terbukti terselubung. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat
dua pengaruh variabel positif yaitu Role of Halal Certificationdan Exposure terhadap
Awareness Halal Supply Chain Management produk UMKM di Cikarang.
Kata kunci :Religious Belief, Health Reasons, Role of Halal Certification,Exposure dan
Awareness Halal Supply Chain Management
PENDAHULUAN
Ketika berbicara mengenai industri halal,
banyak orang hanya menganggapnya sebagai

mempengaruhi cara hidup dengan mengubah
orang. ' Sikap, selera dan nilai (Khan et al., 2018)
Dalam jurnal (Komoditas et al., 2017)

upaya menghadirkan makanan halal saja. Padahal

Qardhawi, (2016) menjelaskan bahwa secara

industrihalal bukan hanya soal makanan, tetapi

istilah, halal adalah sesuatu yang dibolehkan dan

juga pariwisata, pendidikan, kosmetik, keuangan,

diizinkan oleh syari’at untuk dilakukan. Dalam hal

kesehatan, hingga budaya. MEDIAINI.COM

konsumsi makanan, halal merupakan faktor yang

Halal sekarang dalam domain bisnis
modern & pertukaran dan munculsebagai
paradigma baru untuk memastikan kualitas dan

mengatur makanan yang boleh dikonsumsi oleh
masyarakat yang beragama Islam.
Halal Supply Chain Management berfokus

padajaminan produk ' Integritas halal langsung
dari Farm hingga Fork.Selain itu, istilah integritas

dan kesadaran konsumen

REFERENSI

halal mencakup integritas bahan, prosesproduksi,
informasi dan modal yang terkait dengan

(Suryowati, 2020) Kesadaran dalam konteks

produk.Pendekatan Supply Chain merupakan

halal berarti memahami tentang apa yang baik atau

prasyarat dalam menjagaintegritas produk dan

boleh dikonsumsi sesuai dengan aturan dalam

layanan Halal daripada berfokus pada perusahaan

agama Islam yangada pada Al-Qur’an dan Hadits.

individu (Khan et al.,2018)

Kesadaran hal al merupakan pengetahuan muslim
tentang konsep halal, proses halal, dan

Saat iniproduk halal didistribusikan secara

mengkonsumsi pangan halal. Kesadaran produk

luas ke seluruh dunia. Ini telah menyebabkan

halal dalam Islam adalah dimana seseorang yang

peningkatan permintaan produk halal tidak hanya

beragama menyadari bahwa agamanya

oleh negara-negaraIslam tetapi juga oleh negara-

mengharuskan penganutnya untuk mengkonsumsi

negara non-Islam. Oleh karena itu, karena halal

produk-produk halal.

berlaku tidak hanya untuk orang-orang Muslim
tetapi juga untuk orang lain, ini menyebabkan
produk menjadi terkenal secara global serta
menekankan perlunya rantai pasokan halal.
Mengingat hal itu, rantai pasokan halal sangat
penting dalammemastikan bahwa konsep halal
tidak hanya berlaku untuk makanan itu sendiri

Religious Belife adalah apresiasi agama
seseorang terhadap simbol, kepercayaan, nilai dan
perilaku yang digerakkan oleh spiritualkekuatan.
Religiusitas dapat digambarkan sebagai konsistensi
antara keyakinan pada agama sebagai elemen
kognitif, perasaan religius sebagaielemen afektif
dan perilakuterhadap agama sebagai elemen

tetapi juga untuk seluruh rantai pasokan mulai dari

psikomotorik (Puspita et al., 2020)

pertanian ke pelanggan. Lebih lanjut, konsep
'halalan toyyiban' yang berarti sehat juga

(Rimayanti & Noor, 2019) Mendefinisikan

mencakup keamanan, kualitas dan kebersihan

bukan hanya motif keagamaan yang dapat

makanan, dan proses logistiknya menjadi lebih

menentukan kesadaran orang terhadap makanan

menarik danmenggiurkan. Kata ‘halal’ secara

atau produk halal untukkonsumsi, tetapi jugaHealth

harfiah berarti diizinkan (Rahman,dkk.,2019).

Reasonsyang berkaitan dengan identitas agama dan
tingkat akulturasi terhadap apa yang dikonsumsi
setiap hari. Misalnya, penting untuk memastikan

TINJAUAN PUSTAKA DAN

bahwa daging yang dikonsumsi berasal dari hewan

HIPOTESIS

yang sehat sehingga manusia yang memakannya

Pada produk makanan UMKM di
Cikarang masih begitu sedikit yang
sudahmengantongi sertifikasi halal, oleh karena itu
kurangnya kesadaran pengetahuan konsumen
tentang Awareness Halal Supply Chain
Management padaproduk makanan UMKM di
Cikarang yang belum berserifikasi halal. Oleh
karena itu perlu adanya integritas peran pemerintah

pun akan menjadi sehat pula, bahwa banya
penyakit modern disebabkan oleh gizi buruk dan
bahan tidak sehat yang dikonsumsikonsumen setiap
hari. Ini erat kaitannya dengan argumen mengenai
perintah untukkonsumsi halalkarena tujuan utama
Allah SWT. adalah untuk memastikan kesehatan
hidup umatnya. Konsep halal memastikan
komitmen penuh saat memproduksi, serta saat
menyajikan produk yang bersih, dan aman untuk

konsumen.

& Rahayu (2018) paparan informasi melalui

Menurut (Syafiq Alfikri, Lukman M. Baga, 2019)

edukasi dengan metode ceramah dan diskusi

kehalalan merupakan kunci dari pilihan konsumsi

memberikan pengaruh terhadap peningkatan

produk bagi seorang muslim. Namun, tidak semua

pengetahuan pada remaja

muslim

mengetahui

kriteria-kriteria

yang

dibutuhkan dalam rangka memenuhi asumsi halal.
Kriteria-kriteria

ini

juga

sangat

luas

HIPOTESIS PENELITIAN

dan

menyeluruh mulai dari pengadaan produk di hulu
hingga proses-proses yang terjadi sampai ke hilir
subsistem agribisnis. Oleh karena itu, diperlukan
suatu kodetifikasi yang mudah dikenali dan
diketahui secara umum terkait status kehalalan dari
suatu produk. Kodetifikasi ini tertuang dalam label
halal. Adanya label halal merupakan jaminan
kehalalan produk yang mencakup banyak aspek
tadi. Sehingga, produk yang telah memiliki label,
dapat dianggap sebagai produk yang sudah
sepenuhnya memenuhi seluruh kriteria halal. Saat
ini, lembaga yang berperan dalam mengeluarkan
sertifikasi halal yaitu Majelis Ulama Indonesia
(MUI). Selanjutnya, kewenangan ini akan diemban
oleh BPJPH sesuai UU JPH nomor 33 tahun 2014.

Hipotesis 1 : Diduga terdapat pengaruh yang
signifikan antara Religious Beliefterhadap
awareness halal supply chain management pada
konsumen produk makanan UMKM di Cikarang
Hipotesis 2 : Diduga terdapat pengaruh yang
signifikan antara variabelHealth Reasonterhadap
terhadap awareness halal supply chain
management pada konsumen produk makanan
UMKM di Cikarang
Hipotesis 3 : Diduga terdapat pengaruh yang
signifikan antara variabelRole of Halal
Certificationterhadap awarenesshalal supply chain
management padakonsumen produk makanan
UMKM di Cikarang
Hipotesis 4 : Diduga terdapat pengaruh yang
signifikan antara variabel Exposure terhadap

Paparan informasi mengenai label pangan dapat
melalui edukasi di sekolah, media iklan, poster,

awarenesshalal supply chain management pada
konsumen produk makanan UMKM di Cikarang

maupun media informasi lainnya. Menurut Safitri
Religious
Belief
(X1)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
kesadaran konsumen terhadap pembelian
produk makanan UMKM . Aspek perilaku
konsumen yang diteliti adalah Keyakinan

Health
Reasons
(X2)

Agama ( Religious Belief, alasan kesehatan (
Awareness
Halal Supply
Chain
Management
(Y)

Role of Halal
Certification
(X3)

MBB

Health Reasons ), Role of Halal

Certification), dan ( Exposure ) terhadap
Awareness Halal Supply Chain Management
Metode pada penelitian ini menggunakan

Expoure
(X4)

analisis regresi berganda untuk mengeksplor
TAM dan IDT pada penelitian ini. Populasi
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Hasil dan pembahasan berisi hasil analisis
fenomena di wilayah penelitian yang relevan
dengan tema kajian. Hasil penelitian hendaknya
dibandingkan dengan teori dan temuan penelitian
yang relevan)

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas
N item

0.643

Nilai
Cronbach
Alpha
5

0.750

6

0.416

4

0.816

4

pada penelitian ini adalah konsumen yang
membeli produk UMKM di Cikarang
sedangkan sampel penelitian adalah konsumen
yang mengisi kuesioner dan sesuai kriteria
inklusi yaitu pernah membeli produk UMKM
dan beragama Islam. Jumlah sampel pada
penelitian ini adalah 100 responden. Kuesioner

Religious
Belief
Health
Reasons
Role of
Halal
Certification
Exposure

penelitian terdiri dari kuesioner yang disebar

Tabel 2. Hasil Uji Validitas
Tabel 3. Ringkasan Uji Hipotesis
Kode Uraian
Hipotesis
H1
Religious
Belief secara
persial tidak
berpengaruh
terhadap
Awarenesss
Halal Supply
Chain
Management
H2
Health
Reasons
secara persial
tidak
berpengaruh
terhadap
Awarenesss
Halal Supply

Sig

Kesimpulan

0.466

Ditolak

H3

H4

0.987

Ditolak

Chain
Management
Role of Halal
Certification
secara persial
berpengaruh
terhadap
Awarenesss
Halal Supply
Chain
Management
Exposure
secara persial
berpengaruh
terhadap
Awarenesss
Halal Supply
Chain
Management

0.004

Diterima

0.000

Diterima

PEMBAHASAN
1.

Pengaruh Variabel Religious Belief
terhadap awareness halal supply chain

management pada konsumen produk
makanan UMKM di Cikarang
Hasil pengujian secara uji hopotesis dapat di
ketahui bahwa variabel riligious belief tidak
berpengaruh signifikan terhadap awareness halal
supply chain management, hal ini di karenakan
tingginya signifikan ( Sig ) religious belief maka
tidak

akan

menambah

kesadaran

konsumen

Hasil pengujian secara uji hopotesis dapat di
ketahui bahwa variabel exposure berpengaruh
signifikan terhadap awareness halal supply chain
management, hal ini di karenakan tingginya
exposure

maka

konsumen

akan

terhadap

menambah
Halal

kesadaran

Supply

Chain

Managemnt PadaProduk UMKM Makana Di
Cikarang.

terhadap Halal Supply Chain Managemnt Pada
Produk UMKM Makana Di Cikarang
2.

Pengaruh

Variabel

Role

of

Halal

Certification awarenesshalal supply chain
management

pada

konsumen

produk

KESIMPULAN
Kesimpulan

makanan UMKM di Cikarang
Berdasarkan
Hasil pengujian secara uji hopotesis dapat di

pembahasan

yang

hasil
telah

analisis

dilakukan

dan

mengenai

ketahui bahwa variabel health reasons tidak

pengaruh riligious belief, health reasons, role of

berpengaruh signifikan terhadap awareness halal

halal certification dan exposureterhadap awareness

supply chain management, hal ini di karenakan

halal supply chain management, maka dapat di

tingginya signifikan ( Sig ) health reasons tidak

simpulkan beberapa hal sebagai berikut :

akan

menambah

kesadaran

konsumen

management Pada Produk UMKM Makana Di

Dari hasil penelitian juga di ketahui nilai koefisien

Cikarang.

determinasi sebesar 41,9%. Hal ini berarti 41,9%
konsumen produk UMKM di Ckarang di pengaruhi

3.

Pengaruh

Variabel

Health

Reason

oleh role of halal certification dan exposure.

terhadap terhadap awareness halal supply

Sedangkan sisanya yaitu 58,1% konsumen produk

chain management pada konsumen produk

makanan UMKM di Cikarang di pengaruhi oleh

makanan UMKM di Cikarang

variabel-variabel lainnya yang tidak di teliti dalam

Hasil pengujian secara uji hopotesis dapat di

penelitian ini.

ketahui bahwa variabel role of halal certification

Saran

berpengaruh signifikan terhadap awareness halal

Berdasarkan

supply chain management, hal ini di karenakan

hasil

penelitian,

tingginya role of halal certification maka akan

pembahasan dan kesimpulan yang di

menambah kesadaran konsumen terhadap Halal

peroleh, maka saran yang dapat di berikan

Supply ChainManagemnt PadaProduk UMKM

sebagai berikut :

Makana Di Cikarang.
1.
4.

Pengaruh Variabel Exposure terhadap
awareness halal supply chain management
pada konsumen produk makanan UMKM
di Cikarang

Kepada
Cikarang

konsumen
untuk

produk

UMKM

meningkatkan

di

kesadaran

terhadap produk halal, hendaklah kepada
konsumen untuk memperhatikan kembali
faktor-faktor yang mempengaruhi religious

belief,

health

reasons,

role

of

halal

certification dan exposure di peroleh besarnya
pengaruh yaitu 44,3% antara keempatnya
terdapat kesadaran sehingga menjadi bahan
evaluasi

guna

meningkatkan

kesadaran

konsumen yang lebih baik lagi.
2.

Untuk peneliti selanjutnya bahwa Awareness
Halal Supply Chain Management Produk
Makanan UMKM di Cikarang dapat juga
memberikan

kesadaran

konsumen

bukan

hanya dengan memperhatikan faktor religious
belief,

health

reasons,

role

of

halal

certification dan exposure. Karena pengaruh
yang terdapat di konsumen produk UMKM di
Cikarang hanya 41,9% masih banyak faktorfaktor lain yang perlu di perhatikan untuk
dapat meningkatkan kesadaran konsumen
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