
BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1 Karakteristik Konsumen  

Analisis data deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai 

objek penelitian berdasarka variabel yang diperoleh oleh kelompok subjek yang 

diteliti. Analisis data responden dibutuhkan untuk mengetahui informasi 

mengenai latar belakang responden. Informasi tersebut dapat dijadikan bahan 

untuk menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh. Berikut ini merupakan 

deskriptif responden dari hasil penelitian yang telah diolah.  

5.1.1 Karakteristik Konsumen Berdasarkan Jenis Kelamin  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat dikelompokan 

tanggapan responden berdasarkan jenis kelamin dengan hasil sebagai berikut:  

Tabel 5.1 Jumlah dan Persentase Jenis Kelamin Konsumen 

Jenis Kelamin Frekuensi ( jiwa) Persentase (%) 

Laki-Laki 43 44,8 

Perempuan 53 55,2 

Jumlah 96 100 

Sumber: data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan pada tabel diatas dari data yang diperoleh, responden yang 

berjenis kelamin Laki-Laki berjumlah 43 responden dan sebesar 44,8%, 

sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 53 responden atau sebesar 



55,2%. Hal ini menunjukan bahwasannya konsumen yang berjenis kelamin 

perempuan yang mendominasi pada Ritel Syariah 212 Mart di Kota Jambi.  

5.1.2 Karakteristik Konsumen Berdasarkan Usia  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat dikelompokan 

tanggapan responden berdasarkan usia dengan hasil sebagai berikut:  

Tabel 5.2 Jumlah dan Persentase Usia Konsumen 

Usia Frekuensi (jiwa) Persentase (%) 

< 20 tahun 13 13,5 

20-29 tahun 36 37,5 

30-39 tahun 29 30,2 

>40 tahun 18 18,8 

Jumlah 96 100 

Sumber: data primer diolah, 2021 

Berdasarkan pada tabel diatas dari jumlah data yang diperoleh, responden 

yang memiliki usia dibawah 20 tahun yaitu sebanyak 13 responden atau sebesar 

13,5%. Kemudian responden yang memiliki usia 20-29 tahun sebanyak 36 

responden atau sebesar 37,5%. Sementara responden yang memiliki usia 30-39 

tahun sebanyak 29 atau sebesar 30,2% dan responden yang memiliki usia lebih 

dari 40 tahun sebanyak 18 atau sebesar 18,8%. Hal ini menunjukan bahwa 

konsumen dari 212 Mart didominasi oleh yang memiliki usia 20-29 tahun. 

 

 



5.1.2 Karakteristik Konsumen Berdasarkan Agama 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat dikelompokan 

tanggapan responden berdasarkan agama dengan hasil sebagai berikut:  

Tabel 5.3 Jumlah dan Persentase Agama Konsumen 

Agama Frekuensi (jiwa) Persentase (%) 

Islam 96 100 

Kristen - - 

Hindu - - 

Budha - - 

Konghucu - - 

Lainnya - - 

Jumlah 96 100 

Sumber: data primer diolah, 2021 

Berdasarkan pada tabel diatas dari jumlah data yang diperoleh, responden 

yang beragama Islam yaitu sebanyak 96 responden atau sebesar 100%. Kemudian 

responden yang beragama Kristen, Hindu, Budha, Konghucu dan Lainnya 

sebanyak 0 Responden atau sebesar 0%. Hal ini menunjukan bahwa konsumen 

yang berkunjung di 212 Mart hanya beragama Islam. 

5.1.3 Karakteristik Konsumen Berdasarkan Pendidikan Terakhir  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat dikelompokan 

tanggapan responden berdasarkan pendidikan terakhir dengan hasil sebagai 

berikut:  



Tabel 5.4 Jumlah dan Persentase Pendidikan Terakhir Konsumen 

Pendidikan Terakhir Frekuensi ( jiwa) Persentase (%) 

SMP 5 5,2 

SMA 9 9,4 

Diploma 25 26 

Sarjana (S1) 39 40,6 

Megister (S2) 16 16,7 

Doktor (S3) 2 2,1 

Jumlah 96 100% 

Sumber: data primer diolah, 2021 

Berdasarkan pada tabel diatas dari jumlah data yang diperoleh, responden 

yang memiliki pendidikan terakhir SMP sebanyak 5 responden atau sebesar 5,2%, 

kemudian responden yang memiliki pendidikan terakhir SMA sebanyak 9 respon 

atau sebesar 9,4%, sementara responden yang memiliki pendidikan terakhir 

Akademik/Diplomat sebanyak 25 responden atau sebesar 26%, selanjutnya 

responden yang memiliki pendidikan terakhir S1 sebanyak 39 responden atau 

sebesar 40,6%, dan S2 sebanyak 16 responden atau sebesar 16.7%, dan yang 

terakhir adalah responden yang memiliki pendidikan terakhir Doktor sebanyak 2 

responden atau sebesar 2,1%. Hal ini menunjukan bahwa konsumen dari 212 Mart 

di Kota Jambi didominasi oleh pendidikan terakhirnya adalah Sarjana (S1). 

5.1.4 Karakteristik Konsumen Berdasarkan Pekerjaan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat dikelompokan 

tanggapan responden berdasarkan pekerjaan dengan hasil sebagai berikut:  

 

 



Tabel 5.5 Jumlah dan Persentase Pekerjaan Konsumen 

Pekerjaan Frekuensi ( jiwa) Persentase (%) 

Pelajar/Mahasiswa 15 15,6 

PNS 21 21,9 

Pengusaha 18 18,8 

Pedagang 25 26 

Pegawai Swasta 15 15,6 

Lainnya 2 2,1 

Jumlah 96 100 

Sumber: data primer diolah, 2021 

Berdasarkan pada tabel diatas dari jumlah data yang diperoleh, responden 

yang memiliki pekerjaan sebagai Pelajar/Mahasiswa yaitu sebanyak 15 responden 

atau sebesar 15,6%, kemudian PNS sebanyak 21 responden atau sebesar 21,9%, 

selanjutnya responden yang memiliki pekerjaan pengusaha sebesar 18 responden 

atau sebesar 18,8% , sementara responden yang memiliki pekerjaan pedagang 

sebanyak 25 responden atau sebesar 26%, dan pegawai swasta yaitu 15 responden 

atau sebesar 15,6%, dan pekerjaan lainnya sebanyak 2 responden atau sebesar 

2,1%. Hal ini menunjukan bahwa dari konsumen 212 Mart di Kota Jambi 

didominasi oleh pekerjaan pedagang. 

5.1.5 Karakteristik Konsumen Berdasarkan Pendapatan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat dikelompokan 

tanggapan responden berdasarkan pendapatan dengan hasil sebagai berikut:  

 



Tabel 5.6 Jumlah dan Persentase Pendapatan Konsumen 

Pendapatan (Rp) Frekuensi ( jiwa) Persentase (%) 

<- 500.000,00 10 10,4 

500.000,00 – 1.000.000,00 7 7,3 

1.000.000,00 – 2.000.000,00 7 7,3 

2.000.000,00 – 3.000.000,00 19 19,8 

3.000.000,00 – 4.000.000,00 29 30,2 

>-4.000.000,00 24 25 

Jumlah 96 100 

Sumber: data primer diolah, 2021 

Berdasarkan pada tabel diatas dari jumlah data yang diperoleh, responden 

yang memiliki pendapatan dibawah Rp500.000,00 yaitu sebanyak 10 responden 

atau sebesar 10.4%, kemudian Rp500.000,00 – Rp1.000.000,00 sebanyak 7 

responden atau sebesar 7,3%, selanjutnya pendapatan Rp1.000.000,00 – 

Rp2.000.000,00 sebanyak 7 responden atau sebesar 7,3% , sementara responden 

yang memiliki pendapatan Rp2.000.000,00 – Rp3.000.000,00 sebanyak 19 

responden atau sebesar 19,8%, dan yang  pendapatan dari Rp3.000.000,00 – 

Rp4.000.000,00 yaitu 29 responden atau sebesar 30,2%. Hal ini menunjukan 

bahwa dari konsumen 212 Mart di Kota Jambi didominasi oleh konsumen yang 

memiliki pendapatan Rp3.000.000,00 – Rp4.000.000,00. 

5.1.6 Karakteristik Konsumen Berdasarkan Sumber Informasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat dikelompokan 

tanggapan responden berdasarkan sumber informasi yang didapat tentang 212 

Mart di Kota Jambi dengan hasil sebagai berikut:  

 

 



Tabel 5.7 Jumlah dan Persentase Sumber Informasi 

Sumber Informasi Frekuensi ( jiwa) Persentase (%) 

Media Elektronik 46 47,9 

Media Cetak 17 17,7 

Media Luar Gedung 22 22,9 

Mulut ke Mulut 11 11,5 

Jumlah 96 100 

Sumber: data primer diolah, 2021 

Berdasarkan pada tabel diatas dari jumlah data yang diperoleh, responden 

yang mendapatkan informasi melalui media elektronik yaitu sebanyak 46 

responden atau sebesar 47,9%%, kemudian sumber informasi memlalui media 

cetak sebanyak 17 responden atau sebesar 17,7%, selanjutnya sumber informasi 

melalui media luar gedung sebesar 22 responden atau sebesar 22,9% , sementara 

responden yang mendapatkan informasi melalui mulut ke mulut sebesar  11 

responden atau sebesar 11,5%, dan yang terakhir media lainnya yaitu 0 responden 

jadi sebesar 0%. Hal ini menunjukan bahwa dari konsumen 212 Mart di Kota 

Jambi benyak mendapatkan informasi melalui media elektronik. 

5.2 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian 

Salah satu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Transaksi 

Syariah dan Produk halal terhadap persepsi konsumen pada bisnis Ritel Syariah 

212 Mart di Kota Jambi yang dilakukan dengan penyebaran kuisioner. Berikut 



daftar pernyataan mengenai pengaruh transaksi syariah dan produk halal terhadap 

persepsi konsumen. 

Tabel 5.8 Tabulasi Tanggapan Responden Mengenai Transaksi Syariah 

No Pernyataan Skor Total 

Skor 

Kategori 

1 2 3 4 5 

1 proses transaksi 212 

Mart telah memberikan 

kebebasan sesuai dengan 

kesepakan bersama dan 

kewajiban memenuhi 

akad. 

 1 1 66 28 409 Sangat 

Tinggi 

2 tidak ada paksaan 

terhadap konsumen 

dalam memilih dan 

membeli produk di 212 

Mart 

 1 3 59 33 412 Sangat 

Tinggi 

3 pihak 212 Mart melarang 

transaksi yang 

mengandung unsur riba 

(bunga), maysir (judi) 

dan gharar 

(ketidakjelasan). 

 1 7 70 18 393 Sangat 

Tinggi 

4 pihak 212 Mart 

menghindari transaksi 

yang mengandung unsur 

riba (bunga), maysir 

(judi) dan gharar 

(ketidakjelasan). 

  3 68 25 406 Sangat 

Tinggi 

5 pihak 212 Mart bersikap 

baik dan ramah kepada 

konsumen. 

 2 5 56 33 408 Sangat 

Tinggi 

6 Karyawan 212 Mart 

berpenampilan sopan 

dan sesuai dengan 

syariah Islam (menutup 

aurat/ senyum/ menyapa/ 

ucapkan salam)  

 1 4 67 24 402 Sangat 

Tinggi 

7 setiap transaksi di 212 

Mart selalu menyediakan 

bukti struk pembayaran. 

 1 2 60 33 412 Sangat 

Tinggi 

8 212 Mart transparan 

dalam bertransaksi 

 1 4 54 37 415 Sangat 

Tinggi 



Sumber: data Primer yang diolah, 2021 

Tabel 5.9 Tabulasi Tanggapan Responden Mengenai Produk Halal 

No Pernyataan Skor Total 

Skor 

Kategori 

1 2 3 4 5 

1 produk yang dijual di 212 

Mart adalah produk yang 

bermerek 

  1 49 46 429 Sangat 

Tinggi 

2 212 Mart tidak menjual 

produk yang tidak 

bermerek 

 1 1 50 44 425 Sangat 

Tinggi 

3 produk yang dijual di 212 

Mart telah mencantumkan 

daftar bahan yang 

digunakan 

 2 3 56 35 412 Sangat 

Tinggi 

4 yang dijual di 212 Mart 

menggunakan bahan – 

bahan yang halal 

 1 1 63 31 412 Sangat 

Tinggi 

5 produk yang dijual di 212 

Mart telah di cantumkan 

berat bersih atau isi bersih 

  5 62 29 408 Sangat 

Tinggi 

6 berat/isi bersih produk 

sesuai dengan yang telah 

di cantumkan pada produk 

tersebut 

 2 5 64 25 400 Sangat 

Tinggi 

7 terdapat nama pihak yang 

memproduksi atau 

memasukkan pangan 

kedalam wilayah 

Indonesia 

  1 67 28 411 Sangat 

Tinggi 

8 terdapat alamat pihak 

yang memproduksi atau 

memasukkan pangan 

kedalam wilayah 

Indonesia 

 1 2 60 33 413 Sangat 

Tinggi 

9 produk yang dijual di 212 

Mart adalah produk yang 

berlabel halal 

 1 7 53 35 410 Sangat 

Tinggi 

10 212 Mart tidak menjual 

produk yang tidak 

terdapat label halal 

  3 66 27 408 Sangat 

Tinggi 

11 produk yang dijual di 212 

Mart terdapat tanggal 

  2 60 34 416 Sangat 

Tinggi 



kadaluarsa 

12 212 Mart tidak menjual 

produk yang telah 

kadaluwarsa 

 1 5 62 28 405 Sangat 

Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Tabel 5.10 Tabulasi Tanggapan Responden Mengenai Persepsi Konsumen 

No Pernyataan Skor Total 

Skor 

Kategori 

1 2 3 4 5 

1 saya melihat 212 Mart 

melakukan transaksi sesuai 

dengan syariah 

 1 2 69 24 404 Sangat 

Tinggi 

2 saya  melihat 212 Mart 

hanya memperjualbelikan 

produk halal 

  5 58 33 412 Sangat 

Tinggi 

3 212 Mart telah menjalankan 

transaksi sesuai dengan 

syariah 

  7 45 44 421 Sangat 

Tinggi 

4 212 Mart hanya menjual 

produk yang halal 

   34 62 446 Sangat 

Tinggi 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021 

5.2.1 Hasil uji Validitas dan reliabilitas Transaksi Syariah (X1)  

Tabel 5.6 berikut ini menyajikan hasil uji validitas terhadap item pertanyaan 

Transaksi Syariah ( Variabel X1).  

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 5.11 Hasil Uji Validitas Terhadap Item Pernyataan Transaksi Syariah 

( Varabel X1) 

Item Pernyataan r-hitung r-tabel Keterangan 

1 0.694 0.2006 Valid 

2 0.807 0.2006 Valid 

3 0.596 0.2006 Valid 

4 0.621 0.2006 Valid 

5 0.744 0.2006 Valid 

6 0.682 0.2006 Valid 

7 0.692 0.2006 Valid 

8 0.688 0.2006 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5.6 setiap item pertanyaan 

menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari nilai rtabel sebesar 0.2006. 

dengan kata lain, instrument penelitian yang berjumlah 8 pertanyaan dalam 

penelitian ini dinilai telah mampu mengukur apa yang seharusnya diukur, yakni 

variabel Transaksi Syariah 

Tabel 5.12 Hasil Uji Reliabilitas Terhadap Item Pernyataan Transaksi 

Syariah (Variabel X1) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,843 8 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021. 

Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuisioner menghasilkan angka 

Cronbach's Alpha lebih besar dari 0.60 yaitu sebesar 0.843. berdasarkan hasil ini 



dapat dinyatakan bahwa semua pernyataan dari variabel Transaksi Syariah teruji 

Reliabilitasnya sehingga dinyatakan reliabel. 

5.2.2 Hasil uji Validitas dan reliabilitas Produk Halal (X2)  

Tabel 5.6 berikut ini menyajikan hasil uji validitas terhadap item pertanyaan 

Produk Halal ( Variabel X2).  

Tabel 5.13 Hasil Uji Validitas Terhadap Item Pernyataan Produk Halal ( 

Varabel X2) 

Item Pernyataan  rhitung  rtabel  Keterangan  

1  0.575 0.2006 Valid  

2  0.638  0.2006 Valid  

3  0.470 0.2006 Valid  

4  0.706  0.2006 Valid  

5 0.661 0.2006 Valid 

6 0.664 0.2006 Valid 

7 0.737 0.2006 Valid 

8 0.763 0.2006 Valid 

9 0.656 0.2006 Valid 

10 0.690 0.2006 Valid 

11 0.674 0.2006 Valid 

12 0.719 0.2006 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5.7 setiap item pertanyaan 

menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari nilai rtabel sebesar 0.2006. 

dengan kata lain, instrument penelitian yang berjumlah 12 pertanyaan dalam 



penelitian ini dinilai telah mampu mengukur apa yang seharusnya diukur, yakni 

variabel Produk Halal. 

Tabel 5.14 Hasil Uji Reliabilitas Terhadap Item Pernyataan Produk Halal 

(Variabel X2) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,760 12 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021. 

Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuisioner menghasilkan angka 

Cronbach's Alpha lebih besar dari 0.60 yaitu sebesar 0.760. berdasarkan hasil ini 

dapat dinyatakan bahwa semua pernyataan dari variabel Produk Halal teruji 

Reliabilitasnya sehingga dinyatakan reliabel. 

5.2.3 Hasil uji Validitas dan reliabilitas Persepsi Konsumen (Y)  

Tabel 5.6 berikut ini menyajikan hasil uji validitas terhadap item 

pertanyaan Persepsi Konsumen ( Variabel Y).  

Tabel 5.15 Hasil Uji Validitas Terhadap Item Pernyataan Persepsi 

Konsumen ( Varabel Y) 

Item Pernyataan  rhitung  rtabel  Keterangan  

1  0.409 0.2006 Valid  

2  0.651  0.2006 Valid  

3  0.665 0.2006 Valid  

4  0.751  0.2006 Valid  

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 



Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5.8 setiap item pertanyaan 

menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari nilai rtabel sebesar 0.2006. 

dengan kata lain, instrumen penelitian yang berjumlah 4 pertanyaan dalam 

penelitian ini dinilai telah mampu mengukur apa yang seharusnya diukur, yakni 

variabel Persepsi Konsumen. 

Tabel 5.16 Hasil Uji Reliabilitas Terhadap Item Pernyataan Persepsi 

Konsumen (Variabel Y) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,612 4 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021. 

Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuisioner menghasilkan angka 

Cronbach's Alpha lebih besar dari 0.60 yaitu sebesar 0.612. berdasarkan hasil ini 

dapat dinyatakan bahwa semua pernyataan dari variabel Persepsi Konsumen teruji 

Reliabilitasnya sehingga dinyatakan reliabel. 

5.3 Hasil Uji Asumsi Klasik  

5.3.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel independent dan variabel dependen atau keduanya terdistribusikan secara 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal 

atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas data dapat di uji dengan 

Kolmogrov-Smirnov, dengan pedoman pengambilan keputusan (Ghozali, 2016) : 



1) Nilai sig atau signifikansi atau nilai probabilitas <0,05, distribusi adalah tidak 

normal 

2) Nilai sig atau signifikansi atau nilai probabilitas >0,05, distribusi adalah 

normal. 

 

Gambar 5.1 Grafik P-Plot Normalitas Data 

 

Sumber: Data primer yang diolah,2021 

Menurut Ghozali, 2016 uji normalitas dan grafik dapat menyesatkan kalau 

tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statisik dapat 

sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan di samping uji grafik di lengkapi uji 

statistik. Uji statistik sederhana yang dapa digunakan untuk menguji normalitas 

residual adalah uji statistik no parametrik kolmogorov-smirnof (K-S). Hasil uji 

normalitas dengan kolmogorov-smirnof (K-S) dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini: 

 

 



Tabel 5.17 Uji Normaniltas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 96 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,01487779 

Most Extreme Differences Absolute ,082 

Positive ,060 

Negative -,082 

Test Statistic ,082 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,120c 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 5.3 di atas hasil pengujian One Sample kolmogorov-

smirnof test, dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig (2-Tailed) lebih besar dari 0.05 

sehingga dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi secara normal. Dengan 

demikian asumsi normalitas taksiran model yang diperoleh terpenuhi. 

5.3.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak. Model yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi di antara variabel bebas. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat 

diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF) (Ghozali, 

2016). Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat dari tabel berikut ini: 

 

 

 



Tabel 5.18 Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

total_x1 ,376 2,658 

total_x2 ,376 2,658 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Tabel 5.4 diatas menunjukkan bahwa kedua variabel independen memiliki 

nilai Tolerance Value di atas 0.1 dan VIF kurang dari 10. Jadi dapat dinyatakan 

bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. 

5.3.3 Uji Heteroskadestisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap 

disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model 

regrasi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas. Pengujian dengan Uji Glejser pada model regresi yang tidak 

terjadi heterokedastisitas harus memenuhi syarat sebagai berikut (Ghozali, 2016) : 

1) Jika memiliki variabel yang signifikkan maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak memiliki variabel yang signifikkan maka mengindikasikan telah 

terjadi heteroskedastisitas. 

Hasil pengujian Heterokedastisitas dengan menggunakan grafik scatter plot 

dapat dilihat pada gambar berikut : 



Gambar 5.2 Grafik Scatterplot 

 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

Berdasarkan grafik Scatterplot di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar 

secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu serta tersebar baik di atas 

maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Untuk memperkuat bahwa tidak terjadi 

Heterokedastisitas maka menggunakan Uji Glejser yang mana apabila nilai 

signifikan > 0,05 maka tidak terjadi Heterokedastisitas dan apabila < 0,05 maka 

terjadi Heterokedastisitas.  

5.4 Hasil Analisis Data Kuantitatif 

Hasil analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linear berganda dengan bantuan komputer melalui progaram SPSS 25 for 

windows. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh 

antara lebih dari satu variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel 

dependen (variabel terikat). Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk 



masing-masing variabel independen. Persamaan regresi linier berganda dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut (Ghozali, 2016): 

Hasil pengujian regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 5.19 Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,120 1,259  4,067 ,000 

total_x1 ,162 ,054 ,355 2,982 ,004 

total_x2 ,129 ,039 ,397 3,337 ,001 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

Dari hasil tabel 5.6 diatas memiliki persamaan regresi sebagai berikut:  

Y = a + β1X1 + β2X2 + e  

Y = 5,120 + 0,162 + 0,129 + e  

Dari persamaan regresi linear tersebut dapat di interpretasikan sebagai berikut:  

1) Nilai konstanta (α) sebesar 5,120 menunjukkan bahwa jika variabel transaksi 

syariah dan produk halal dianggap konstan atau sama dengan nol (0) maka 

persepsi konsumen adalah sebesar 5,120.  

2) Nilai Koefisien transaksi syariah (X1) sebesar 0,162 dan bertanda positif 

yang menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan dimensi transaksi 

syariah sebesar satu satuan maka persepsi konsumen meningkat sebesar 

0,162.  

3) Nilai Koefisien produk halal (X2) sebesar 0,129 dan bertanda positif yang 

menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan dimensi produk halal sebesar 

satu satuan maka persepsi konsumen meningkat sebesar 0,129.  



5.5 Pengujian Hipotesis  

5.5.1 Uji F (Uji Simultan) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara bersama-sama apakah 

variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat 

(Ghozali, 2016). 

Hasil uji F dapat dilihat pada output ANOVA dari hasil regresi linear berganda 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 5.21 Uji F (Uji Simultan) 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 99,986 2 49,993 47,516 ,000b 

Residual 97,848 93 1,052   

Total 197,833 95    

Sumber: Data primer diolah, 2021 

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai F hitung adalah sebesar 47,516 dengan 

nilai signifikan F sebesar 0,00. Pengujian akan menolak H0 jika p-value<α. jika 

dibandingkan dengan taraf signifikan α=5% maka p-value ( 0,000) bernilai lebih 

kecil dari α sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi terdapat pengaruh yang 

signifikan secara statistik antara variabel transaksi syariah dan produk halal 

terhadap persepsi konsumen 212 Mart di Kota Jambi. 

 

5.5.2 Uji t (Uji Persial)  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara 

pasial (uji t). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial variabel 

bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat.  



Berdasarkan hasil pengolahan dengan program SPSS 25 for windows maka 

didapat hasil uji t sebagai berikut: 

Tabel 5.20 Uji t (Uji Parsial) 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,120 1,259  4,067 ,000 

total_x1 ,162 ,054 ,355 2,982 ,004 

total_x2 ,129 ,039 ,397 3,337 ,001 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

Dari tabel 5.8 dapat di jelaskan sebagai berikut:  

1) Terdapat pengaruh yang signifikan pada dimensi transaksi syariah terhadap 

persepsi konsumen. Dari hasil pengujian diperoleh untuk variabel X1 

diperoleh level signifikan sebesar 0,004 < 0,05 dan nilai t hitung dari hasil 

tersebut dapat dinyatakan bahwa secara parsial variabel transaksi syariah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi konsumen.  

2) Terdapat pengaruh yang signifikan pada dimensi produk halal tehadap 

persepsi konsumen. Dari hasil pengujian diperoleh untuk variabel X2 

diperoleh level signifikan sebesar 0.001 < 0,05 dari hasil tersebut dapat 

dinyatakan bahwa secara parsial variabel produk halal berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap persepsi konsumen. 

5.6 Uji Determinasi ( R2)  

Uji koefisien determinasi atau R2) untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan variavel independent/bebas( variabel etika bisnis Islam dan kualitas 



pelayanan) menjelaskan variabel dependen/terikat ( kepuasan konsumen) atau 

mengetahui besar persentase variasi terikat yang dijelaskan pada variabel bebas. 

Tabel 5.22 Uji Determinasi 

Model Summaryb 

Mod

el 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,711a ,505 ,495 1,026 1,876 

Sumber: data primer diolah, 2021 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai koefisien determinasi ( R2 ) sebesar 

0,505 atau 50,5%. Besarnya nilai koefisien determinasi tersebut menunjukan 

bahwa variabel independen yang terdiri dari transaksi syariah (X1) dan kualitas 

produk halal (X2), mampu menjelaskan variabel dependen yaitu persepsi 

konsumen ( Y ) sebesar 50,5%, sedangkan sisanya sebesar 49,5% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini. 

5.7 Pembahasan Penelitian  

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, diketahui bahwa variabel 

transaksi syariah dan produk halal secara bersama-sama atau simultan 

berpengaruh signifikan terhadap persepsi konsumen 212 Mart di Kota Jambi. 

Untuk melihat pengaruh secara simultan ini dapat dilihat dari uji F. caranya yaitu 

dengan membandingkan antara Fhitung dengan Ftabel. Caranya yaitu dengan 

menentukan nilai derajat bebas ( df) untuk pembilang (dfl) dengan rumus dfl= k – 

1. Kemudian menentukan derajat bebas/degree of freedom (df) untuk penyebut 

atau df2 dengan rumus = n – k. Dimana k adalah jumlah variabel( bebas+terikat) 

dan n adalah jumlah data.dapat dilihat nilai F hitung adalah sebesar 47,516 dengan 



nilai signifikan F sebesar 0,00. Pengujian akan menolak H0 jika p-value< α. jika 

dibandingkan dengan taraf signifikan α=5% maka p-value ( 0,000) bernilai lebih 

kecil dari α sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi terdapat pengaruh yang 

signifikan secara statistik antara transaksi syariah dan produk halal terhadap 

persepsi konsumen Ritel Syariah 212 di Kota Jambi.  

Sedangkan untuk hasil koefisien determinasi ( R2 ) sebesar 0,505 atau 

50,5%. Besarnya nilai koefisien determinasi tersebut menunjukan bahwa variabel 

independen yang terdiri dari transaksi syariah(X1) dan produk halal (X2), mampu 

menjelaskan variabel dependen yaitu persepsi konsumen ( Y ) sebesar 50,5%, 

sedangkan sisanya sebesar 49,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukan dalam model penelitian ini. Besarnya nilai koefisien determinasi yang 

hanya sebesar 50,5% menunjukan bahwa variabel-variabel dalam model 

penelitian ini hanya mampu menjelaskan variabel terikat dalam yang cukup besar. 

Nilai yang cukup tinggi ini menunjukan bahwa faktor lain yang tidak dimasukan 

menjadi variabel dalam penelitian ini memiliki kemampuan yang lebih kecil 

dalam menjelaskan persepsi konsumen pada 212 Mart di Kota Jambi. 

5.7.1 Variabel Transaksi Syariah Berpengaruh Signifikan Terhadap Persepsi 

Konsumen 212 Mart di Kota Jambi.  

Dari hasil uji analisis regresi berganda menunjukan terdapat pengaruh 

yang signifikan pada dimensi transaksi syariah terhadap persepsi konsumen 212 

Mart di Kota Jambi. Dengan demikian pengujian secara parsial dari uji tersebut 

212 Mart di Kota Jambi sudah melaksanakan dan menerapkan dengan baik 

berakad atau bertransaksi yang sesuai dengan syariat islam dan telah dirasakan 



oleh setiap konsumen yang berkunjung ke ritel tersebut dalam setiap transaksi 

atau setiap mereka melakukan kegiatan belanja di 212 Mart.  

Berdasarkan uji hipotesis 1 diatas tentang pengaruh variabel transaksi 

syariah terhadap persepsi konsumen diperoleh keterangan bahwa variabel 

transaksi syariah berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi konsumen 

sebesar 0,004 ebih kecil dari 0,05, dimana pada uji t diketahui bahwa nilai t hitung 

sebesar 2,982. Hal ini mengindikasikan bahwa Transaksi syariah merupakan 

faktor yang perlu diperhitungkan dalam mempengaruhi persepsi konsumen pada 

bidang bisnis ritel syariah di 212 Mart di Kota Jambi.  

Transaksi merupakan kegiatan yang pasti dilakukan dalam dunia bisnis. 

Transaksi atau akad dalam islam merupakan hal yang harus diperhatikan dalam 

berbisnis, karena walaupun barang atau produk yang diperjualbelikan halal, tetapi 

tidak memenuhi hukum-hukum transaksi yang telah ditetapkan syariah bisa jadi 

barang atau produk berubah hukum menjadi haram. Jadi pihak produsen harus 

cermat dalam menerapkan akad yang sesuai syariat dalam usahanya. Pihak Mini 

market harus pandai dalam mengevaluasi setiap kegiatan transaksi dalam jual beli 

di tempat usahanya apakah telah sesuai dengan yang syariat-syariat Islam atau 

bisa jadi tidak memiliki perbedaan dengan usaha-usaha yang lain yang sejenis.  

Transaksi syariah sangat diperlukan ditengah banyak usaha-usaha yang 

hanya mementingkan pendapatan yang besar dan hanya berfokus pada laba tanpa 

memperhatikan bagaimana menjalankan usaha yang memiliki prinsip akad yang 

baik yang membuat usahanya bukan hanya mendapatkan keuntungan tetapi juga 

mendapatkan keberkahan. Banyak produsen dalam menjalankan transaksi telah 



memenuhi unsur rukun akad tetapi mengabaikan unsur prinsip dari akad. Prinsip 

dalam transaksi seperti kebebasan dalam membuat kontral antara kedua belah 

pihak, kemudian melarang transaksi yang dilalamnya terdapat riba, transaksi yang 

tidak jelas (gharar) dan transaksi yang mengandung judi (maysir) dan adanya 

akhlak yang baik antara produsen terhadap konsumennya agar merasa nyaman 

begitu juga dengan konsumen terhadap prodesen. Dengan adanya kesadaran 

produsen dalam menerapkan transaksi dalam bisnisnya bisa membuat konsumen 

memiliki persepsi yang positif terhadap bisnis dari produsen tersebut dan juga 

bisnis tersebut bisa mencapai keberkahan.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Badrun Nisa 

(2018), dimana hasilnya adalah proses transaksi syariah berpengaruh positif 

terhadap persepsi konsumen. Akan tetapi tingkat literasi responden terhadap 

transaksi syariah masih rendah. Hal ini menunjukan bahwa transaksi syariah 

berpengaruh baik dalam persepsi konsumen dalam bisnis ritel syariah. 

5.7.2 Variabel Produk Halal Berpengaruh Signifikan Terhadap Persepsi 

Konsumen 212 Mart di Kota Jambi.  

Dari hasil uji analisis regresi berganda menunjukan terdapat pengaruh 

yang signifikan pada dimensi produk halal terhadap persepsi konsumen 212 Mart 

di Kota Jambi. Dengan demikian pengujian secara parsial dari uji tersebut Mini 

Market syariah 212 cabang Jambi tepat dalam memperjualbelikan produk halal 

kepada konsumen. Dengan terjaminnya produk yang diperjualbelikan di 212 Mart 

di Kota Jambi maka konsumen tidak perlu kawatir tentang kehalalan produk yang 



ada di 212 Mart, mengingat ritel merupakan bisnis yang bsebagian besar menjual 

produk makanan.  

Berdasarkan uji hipotesis diatas tentang pengaruh variabel produk halal 

terhadap persepsi konsumen diperoleh keterangan bahwa variabel produk halal 

berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi konsumen sebesar 0,001 lebih 

kecil dari 0,05, dimana pada uji t diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 3,337. Hal 

ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan merupakan faktor yang perlu 

diperhitungkan dalam rangka meningkatkan kepuasan konsumen pada bidang ritel 

di Mini Market syariah 212 Cabang Jambi.  

Menkonsumsi Produk yang halal adalah suatu kewajiban bagi seorang 

muslim, maka dari itu seorang konsumen muslim harus teliti terkait dengan 

konsumsinya. Sesuai dengan perintah syariat islam dalam QS. Al-Baqarah ayat 

168: 

َرأ  ا فِى ٱْلأ َٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس كُلُو۟ا ِممَّ بِين  يَ  ِن ۚ إِنَّهُۥ لَكُمأ َعُدوٌّ مُّ
ِت ٱلشَّيأَط  َّبِعُو۟ا ُخطَُو  ًلا طَي ِباا َوََل تَت

ِض َحلَ   

 Artinya: Wahai manusia Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik 

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, 

sungguh setan musuh yang nyata bagimu.orang-orang yang beriman. 

Dengan di tuntutya seorang muslim teliti dalam konsumsinya maka 

konsumen muslim harus teliti dalam memilih produsen sebagai tempat berbelanja. 

Produk halal jadi prioritas utama bagi perusahaan dalam memperjualbelikan 

produknya di tengah moyoritas konsumen muslim. Perusahaan atau produsen 

yang memiliki jaminan kehalalan dari produk yang di perjualbelikan tentu akan 

meningkatkan persepsi positif dari konsumen. Persepsi positif dari konsumen 

tentu dibutuhkan oleh perusahaan untuk menciptakan loyalitas dari konsumen 



untuk membeli produk yang di perjualbelikan, yang selanjutnya mampu bersaing 

dengan kompetitor yang lain. 

Produk halal dilihat berdasarkan persepsi masyarakat (pelanggan) sebagai 

konsumen. Pelangganlah yang mengkonsumsi dan merasakan pelayanan yang 

diberikan. Sehingga merekalah yang seharusnya menilai dan menetukan apakah 

produk yang dijual layak dikatakan sebagai produk halal. Apabila produk yang 

dijual dirasakan halal sesuai dengan indikator-indikator produk halal yang 

ditetapkan, maka produk halal yang dijual dipersepsikan baik. Sebaliknya jika 

produk yang dibeli tidak layak dikategorikan sebagai produk yang halal, maka 

produk yang diperjualbelikan dipersepsikan buruk. Dengan demikian halal atau 

tidaknya produk yang dijual tergantung kepada kemampuan perusahaan atau 

produsen dalam menjamin dan memenuhi harapan konsumen. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh ratna (2018), 

dimana hasil penelitiannya adalah produk halal impor berpengaruh positif 

terhadap persepsi konsumen. Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Tian 

Nur Ma’rifat, Muhammad Nur Kholis, Slamet Purwanto (2017) yang 

menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara produk 

pangan halal terhadap persepsi konsumen. 

 


