
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dunia kuliner semakin populer di berbagai kalangan. Selain menjadi 

sumber asupan gizi, kini berbagai makanan juga menjadi bagian dari gaya hidup. 

Perkembangan kuliner juga berpengaruh pada masyarakat Indonesia. Ali dan 

Purwandi (2016) mengatakan setelah perang dunia kedua, kelompok demografis 

dibedakan menjadi empat generasi yaitu generasi baby boomer, generasi X (Gen-

Xer), generasi milenial (Generasi Y) dan generasi Z. Pembagian kelompok 

demografis berdasarkan umur dapat digambarkan seperti yang tertera pada 

Gambar 1 sebagai berikut: 

 

 
Sumber: Ali dan Purwandi (2016) 

Gambar 1  Fase dari kelompok demografis 

 

Masing-masing generasi memiliki ciri dan karakter yang berbeda. Setyanti 

(2016) mengatakan perbedaaan generasi dalam lifestyle dan sikap mereka 

berdasarkan kebiasaan dan kebutuhan mereka, apalagi terhadap pilihan makanan. 

Terdapat perbedaan di dalam kecenderungan mereka pada makanan. Biasanya 

untuk generasi Baby Boomer cendrung memilih makanan yang lebih 

menyehatkan, generasi X lebih menikmati makanan yang dimasak sendiri, 

generasi millennials lebih suka makanan dari luar rumah, dan generasi Z lebih 

menikmati makanan yang tersedia dirumah. 

Nielsen (2015) mengatakan 6 dari 10 millennial (58 %) mengatakan 

mereka makan diluar setidaknya sekali dalam seminggu atau dua kali dari 

persentase generasi boomers (29%). Sisanya 42 % dari millennial makan diluar 

lebih dari 3 kali dalam seminggu. Generasi yang paling sering makan diluar 

adalah generasi milenial, kemudian generasi Z, lalu generasi X, dilanjutkan oleh 

generasi boomers, dan terakhir oleh silent generation. Hal ini terjadi karena 

terdapat perbedaan kesukaan terhadap pilihan makanan dari generasi ke generasi 

pada konsumen. Peter dan Olson (2017) perilaku konsumen melibatkan pemikiran 

dan perasaan yang mereka alami serta tindakan yang mereka lakukan dalam 

proses konsumsi.  

Agriculture and Agri-Food Canada (2016) menyatakan bahwa Indonesia 

merupakan salah satu pasar industri makanan terbesar di Asean. Salah satu 

industri yang mendorong perkembangan pasar industri makanan di Indonesia 

adalah industri makanan cepat saji. Perkembangan industri makanan cepat saji di 

Indonesia dapat dilihat dari data historis dan proyeksi nilai pasar jasa pelayanan 
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makanan cepat saji serta jumlah outlet dan transaksi makanan cepat saji pada 

Tabel 1.  

 

Tabel 1  Data historis dan proyeksi nilai pasar jasa pelayanan fast food 

Tahun Nilai Pasar (US$ 

Millions) 

2013 1.442,8 

2014 1.651,3 

2015 1.861,1 

2016 2.092,8 

2019 (Forecast) 2.941,5 

% CAGR (2010-2014) 12,7 

% CAGR (2015-2019) 12,1 

*CAGR= Compound Annual Growth Rate. 

Sumber: AAFC-CA, Foodservice Profile Indonesia (2016) 

 

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan industri fast food di 

Indonesia tahun 2010 – 2014 meningkat sebesar 12,7 % setiap tahunnya, dengan 

proyeksi sebesar 12,1 % pada tahun 2015 – 2019. Meningkatnya pertumbuhan 

fast food juga dapat dilihat dari jumlah outlet dan transaksi fast food pada Tabel 2.  

 

Tabel 2  Jumlah outlet dan transaksi fast food 2014 dan proyeksi 2019 

Tahun Outlets Transactions 

(Millions) 

Average Sales per 

Outlet (US$) 

Average Sales per 

Transaction (US$) 

2014 5.934 381,3 278.277,72 4,33 

2019 8.080 505,9 364.047,03 5,81 

Sumber: AAFC-CA, Foodservice Profile Indonesia (2016) 

 

Jumlah outlet dan transaksi fast food pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa di 

tahun 2014 jumlah outlet fast food di Indonesia adalah 5.934 dan proyeksi di 

tahun 2019 jumlah outlet fast food mencapai 8.080 di tahun 2014 jumlah transaksi 

di outlet fast food 381,3 juta dolar US dan proyeksi di tahun 2019 mencapai 505,9 

juta dolar US. Rata – rata transaksi per outlet pada tahun 2014 adalah 278.277,72 

US$, dan proyeksi pada tahun 2019 adalah 364.047,03 US$. Rata – rata dalam 1 

kali transaksi pada tahun 2014 adalah 4,33 US$, dan proyeksi pada tahun 2019 

adalah 5,81 US$.   

Makanan cepat saji merupakan makanan yang cepat, mudah didapatkan 

dan rasanya enak (Sharkey JR et al. 2011). Alamsyah (2013) mendefinisikan 

makanan cepat saji adalah makanan yang dapat disajikan dengan cepat. Makanan 

cepat saji merupakan makanan yang dapat dihidangkan dengan cepat, 

menggunakan bahan segar dan bernutrisi yang biasanya sudah melalui proses 

masak tahap pertama supaya penyajiannya lebih mudah dan cepat (Rania 2017). 

Jenis makanan cepat saji menurut Alamsyah (2013) yaitu makanan cepat saji dari 

barat (burger, sandwich, fried chicken, pizza, donat) dan makanan cepat saji dari 

Jepang (bento, sushi). Amelia (2018) menambahkan makanan cepat saji dari 

Indonesia berupa nasi padang, soto, bubur ayam, nasi warteg.  
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Survei yang dilakukan oleh JakPat pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 

rentang usia 20-25 tahun diketahui paling banyak melakukan pembelian makanan 

cepat saji dengan persentase sebesar 51,13%. Lalu usia 26-29 tahun memiliki 

persentase 19,48%, usia 30-35 tahun memiliki persentase 16,95%, usia 36-39 

tahun memiliki persentase 4,87% kemudian usia 16-19 tahun memiliki persentase 

4,42% dan terakhir usia 40-45 tahun memiliki persentase sebesar 3,16%. Dapat 

disimpulkan bahwa rentang usia yang paling banyak melakukan pembelian fast 

food pada usia 20 – 29 tahun. Penduduk dengan tahun kelahiran dari 1981–2000 

merupakan generasi Milenial atau Generasi Y (Ali dan Purwandi 2016). Sehingga 

rentang usia 19-38 tahun termasuk dalam kategori generasi milenial. 

Millennials gemar mengonsumsi makanan cepat saji, selain penyajiannya yang 

mudah dan cepat, pemilik bisnis restoran pun seakan mengikuti 

selera millennials yang gemar hangout bersama teman-teman (Destian 2018). 

Salah satu perilaku milenial adalah “I want it fast, I want it now” bahkan untuk 

pemilihan makanan, milenial lebih menyukai makanan cepat saji (Barton et al. 

2012).  

Menurut Zannierah et al. (2012), semua konsumen fokus terhadap apa 

yang dikonsumsi. Beberapa konsumen memiliki batasan tersendiri terhadap 

makanan yang dikonsumsi. Contohnya konsumen muslim, konsumen muslim 

ingin memastikan apa makanan yang dikonsumsi adalah halal. Makanan yang 

diperbolehkan dalam Islam adalah makanan yang halalan thayyiba artinya baik 

kandungan zat, tidak mengandung bangkai, darah, daging babi ataupun alkohol 

dan baik dari cara memperolehnya. Awan et al. (2015) mengatakan religiosity 

menetapkan standar perilaku sesorang yang secara langsung berdampak pada 

pemilihan makanan. Mayoritas penelitian menunjukkan bahwa religiosity 

memiliki pengaruh positif pada minat beli konsumen. Semakin tinggi individu 

memasukkan agama kedalam self identity maka semakin besar dampaknya 

terhadap perilakunya. Religiosity mempengaruhi terhadap kepercayaan seseorang, 

pengetahuan, sikap, serta keinginan untuk mengkonsumsi. Karena religiusitas 

memberi pengaruh pada niat beli dan keputusan pembelian individu (Farrag dan 

Hassan 2015).  

Rasyid (2010) menjabarkan bahwa mayoritas di Indonesia adalah muslim 

sehingga konsumen berasumsi bahwa semua produk yang dijual adalah halal. 

Faktanya ada beberapa produsen yang tidak memiliki pengetahuan yang tepat 

tentang makanan halal dan menganggap produk mereka halal. Oleh karena itu, 

mereka menampilkan label halal tanpa sertifikasi halal dari MUI, yang mana 

tindakan ini dapat dikategorikan sebagai penipuan publik (Rasyid, 2010). Ahmad 

et al. (2013) menyatakan konsumen muslim akan bergantung pada logo halal 

dalam membuat pilihan makanan, karena menguntungkan ada kesempatan dimana 

produsen makanan menyalahgunakan sertifikasi dan logo halal. Bahkan adanya 

asumsi konsumen bahwa sertifikasi halal tidaklah wajib, membuat banyak para 

produsen makanan yang tidak melakukan sertifikasi halal. Oleh karena itu 

konsumen muslim cenderung memiliki awareness terhadap makanan yang mereka 

konsumsi.  

Tri (2019) menyatakan dalam halal lifestyle muslim milenial, mengenai 

sertifikasi halal bagi mereka hanya sekedar untuk meyakinkan masyarakat bahwa 

produk atau layanan yang ditawarkan telah lulus uji Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) sehingga tidak ada keinginan lebih jauh tentang mengetahui produk 
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tersebut. Namun demikian mereka tetap lebih cenderung memilih produk atau 

layanan yang telah bersertifikasi halal. Tuelo (2016) menyatakan bahwa dalam 

mengkonsumsi fast food milenial tidak menggunakan knowledge mereka dalam 

purchase decision mereka terhadap fast food.  

Aiedah (2015) menambahkan bahwa muslim milenial mengetahui tentang 

makanan halal, namun ketika mengkonsumsi makanan fast food mereka sering 

mengabaikan ada atau tidaknya sertifikasi halal pada outlet fast food tersebut. 

Sikap muslim milenial yang masih cenderung ambigu terhadap konsumsi 

makanan halal. Marmaya et al. (2019) menyatakan bahwa muslim milenial lebih 

suka makan di tempat yang terkenal terlepas tempat tersebut memiliki makanan 

halal atau tidak, hal ini dikarenakan mereka ingin berbagi tentang lifestyle mereka. 

Rahma (2018) mejelaskan muslim milenial seharusnya mencari tahu terlebih 

dahulu makanan yang akan mereka konsumsi, agar makanan yang mereka 

konsumsi adalah makanan halal.  

Temporal (2011) menyatakan bahwa Muslim merupakan seperempat dari 

populasi di dunia, namun ternyata pasar muslim tidak homogen, banyak variabel 

yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen muslim. Selain halal 

awareness dan halal certification seorang muslim melakukan minat beli terhadap 

makanan di restoran cepat saji berdasarkan marketing yang dilakukan oleh 

restoran cepat saji. Kotler dan Keller (2009) menyatakan konsumen masa kini 

menganggap perbedaan produk yang satu dengan yang lain hanya beda tipis 

sehingga mereka kurang loyal terhadap suatu merek. Mereka juga menjadi 

semakin peka terhadap harga dan kualitas dan konsumen cenderung menyukai 

produk yang menawarkan kualitas. Hal ini yang menjadi daya tarik sebuah 

restoran cepat saji seberapa mereka peduli terhadap konsumen mereka apalagi jika 

konsumen mereka mayoritas adalah muslim. Karena masih banyak produsen fast 

food yang tidak melirik muslim sebagai segemen pasar sehingga strategi 

pemasaran mereka hanya sebatas menambah logo halal pada produk mereka tanpa 

melihat peluang dari segmen market tersebut.  

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian untuk melihat seberapa penting halal awareness, halal 

certification dan halal marketing konsumen milenial muslim di Indonesia 

terhadap makanan pada outlet dan restoran. Penulis melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Halal Awareness, Halal Certification, Dan Halal Marketing 

Terhadap Halal Purchase Intention Makanan Cepat Saji (Studi Kasus: Muslim 

Milenial Indonesia)”.  

 

 

Perumusan Masalah 

 Berdasarkan paparan dari latar belakang yang telah dituliskan di atas, 

maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini yang harus dicari jawabannya 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh halal awareness, halal certification, dan halal marketing 

terhadap halal purchase intention pada makanan cepat saji oleh muslim 

milenial di Indonesia? 
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Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis pengaruh halal awareness, halal certification, dan halal 

marketing terhadap halal purchase intention pada makanan cepat saji oleh 

muslim milenial di Indonesia. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi industri 

makanan cepat saji sebagai pertimbangan dalam menentukan strategi pemasaran 

yang efektif, terkait untuk segmen pasar makanan fast food di Indonesia agar 

dapat lebih memahami target market muslim milenial.  

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian  ini difokuskan kepada perilaku muslim milenial yang ada di 

Indonesia dalam melakukan halal purchase intention pada makanan cepat saji. 

Penelitian ini mencakup hanya halal awareness, halal certification, dan halal 

marketing untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perilaku muslim milenial di 

Indonesia dalam melakukan halal purchase intention pada makanan cepat saji. 

Responden yang dipilih pada penelitian ini yaitu muslim milenial yang memiliki 

halal purchase intention pada makanan cepat saji di Indonesia 

 

2  TINJAUAN PUSTAKA 

Halal Purchase Intention 

 Kotler dan Keller (2009) Perilaku konsumen adalah individu, kelompok 

dan organisasi memilih, membeli, menggunakan serta bagaimana barang, jasa, ide 

atau pengalaman dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka.  Konsumen 

cenderung akan memberikan perhatian terbesar pada produk atau jasa yang 

memenuhi kebutuhan mereka. Keyakinan dan sikap memberikan pengaruh 

terhadap pembelian konsumen. Keyakinan (belief) adalah pemikiran deskriptif 

yang dipegang oleh seseorang untuk sesuatu. Sama pentingnya dengan sikap 

(attitude) yaitu evaluasi dalam waktu lama tentang yang disukai atau tidak disukai 

seseorang, perasaan emosional, dan kecenderungan tindakan terhadap beberapa 

objek dan ide. Orang mempunyai sikap hampir terhadap segala hal: agama, 

politik, pakaian, musik, makanan. Sikap menempatkan kita dalam kerangka 

pikiran: menyukai atau tidak sebuah objek, bergerak menuju atau beralih darinya. 

 Purchase Intention merupakan perilaku yang muncul sebagai respon 

terhadap objek yang menunjukkan keinginan konsumen untuk melakukan 

pembelian atau juga merupakan minat pembelian ulang (Assael 2004). Seseorang 

yang berniat untuk membeli produk / jasa tertentu dalam waktu dekat namun 




