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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Mengetahui pengaruh 

religiusitas terhadap minat beli mie samyang oleh mahasiswa di Kota Semarang 2) 

Mengetahui pengaruh labelisasi halal terhadap minat beli mie samyang oleh 

mahasiswa di Kota Semarang 3) Mengetahui pengaruh harga terhdap minat beli 

mie samyang oleh mahasiswa di Kota Semarang 4) Mengetahui pengaruh 

religiusitas terhadap keputusan pembelian mie samyang oleh mahasiswa di Kota 

Semarang 5) Mengetahui pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian 

mie samyang oleh mahasiswa di Kota Semarang 6) Mengetahui pengaruh harga 

terhdap keputusan pembelian mie samyang oleh mahasiswa di Kota Semarang 7) 

Mengetahui pengaruh minat beli terhadap keputusan mie samyang oleh 

mahasiswa di Kota Semarang. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif karena menjelaskan hubungan antara variabel-variabel 

dengan menggunakan kuesioner sebagai alat dalam pengumpulan data untuk 

mengungkap data Religiusitas, Label Halal, Harga, Minat Beli dan Keputusan 

Pembelian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

liner. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa religiusitas, label halal dan 

harga berpengaruh positif terhadap minat beli. variabel minat beli mampu menjadi 

variabel mediasi untuk keputusan pembelian terhadap hubungan antara 

religiusitas, label halal dan harga. 

 

Kata Kunci : Religiusitas, Label Halal, Harga, Minat Beli, Keputusan Pembelian  
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THE EFFECT OF RELIGIUSITY, HALAL LABELS, AND PRICES ON 

BUYING INTERESTS AND DECISIONS TO PURCHASE MIE SAMYANG 

(Case Study of Muslim Students in Semarang City) 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine: 1) Determine the effect of religiosity on 

samyang noodle purchase interest by students in Semarang City 2) Know the 

effect of halal labeling on samyang noodle purchase interest by students in 

Semarang City 3) Know the effect of prices on samyang noodle purchase interest 

by students in Semarang Semarang City 4) Knowing the influence of religiosity on 

samyang noodle purchase decisions by students in Semarang City 5) Knowing the 

effect of halal labeling on samyang noodle purchase decisions by students in 

Semarang City 6) Knowing the effect of prices on samyang noodle purchase 

decisions by students in Semarang 7) Knowing the influence of buying interest on 

samyang noodle decisions by students in the city of Semarang. 

The research method used is descriptive research with a qualitative 

approach because it explains the relationship between variables using a 

questionnaire as a tool in data collection to reveal data on Religiosity, Halal 

Labels, Prices, Purchase Interests and Purchasing Decisions. The analysis 

technique used in this study is the analysis of the liner. 

The results of this study indicate that religiosity, halal labels and prices 

have a positive effect on buying interest. Variable interest in purchasing can be a 

mediating variable for purchasing decisions on the relationship between 

religiosity, halal labels and prices. 

Keywords: Religiosity, Halal Label, Price, Purchase Interest, Purchasing 

Decision.           
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MOTTO 

 

 

“ Jangan menunggu, takkan pernah ada waktu yang tepat” 

(Napoleon Hill) 

 

“Bekerja keras dan berbuat baiklah. Hal luar biasa akan terjadi” 

(Conan o‟Brein) 

 

“Terasa sulit ketika aku merasa harus melakukan sesuatu. Tetapi, menjadi mudah 

ketika aku menginginkannya” 

(Annie Gottlier) 

 

“Tidak ada eskalator kesuksesan. Yang ada, kau harus menaiki tangga” 

(Anonim) 

 

“ Wahai tuhan berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah 

bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini) ” 

(QS. Al Khahfi : 10) 

 


