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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pemasaran 

1. Pengertian Pemasaran 

Banyak orang beranggapan pemasaran itu adalah proses 

penjualan, mengiklankan sehingga berakhir dengan penjualan dan 

menghasilkan laba. Tetapi sesungguhnya pemasaran tidak hanya 

dalam pengertian yang sempit begitu saja. Pada saat kita akan 

melamar kerja secara tidak langsung kita akan memasarkan 

kemampuan yang kita miliki sehingga pihak perusahaan yakin untuk 

menerima kita. Tanpa disadari kegiatan itu merupakan salah satu dari 

aktivitas pemasaran. 

Didefinisikan secara luas, pemasaran adalah proses sosial dan 

manajerial di mana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang 

mereka butuhkan dang inginkan melalui penciptaan dan pertukaran 

nilai dengan yang lain. Dalam konteks bisnis lebih sempit, pemasaran 

mencakup menciptakan hubungan pertukaran muatan nilai dengan 

pelanggan yang menguntungkan. Karena itu, didefinisikan pemasaran 

(marketing) sebagai proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi 

pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan,  
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dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya.
1
 

Definisi menurutWilliam J. Stanton adalah suatu system 

keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik 

kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.
2
 

Pemasaran merupakan awal dari sebuah penjualan. Dalam 

penjualan, kinerja diukur berdasarkan berapa banyak jumlah transaksi 

yang berhasil ditutup dan beberapa nilai dari transaksi. Dilihat dari 

jangka waktu, selling bertujuan untuk mendapatkan market share di 

mana produk dan harga menjata senjata dalam selling. Biasanya, 

pendekatan yang dilakukan oleh penjual dalam selling adalah 

membujuk dan menyakinkan pelanggan melalui presentasi.
3
 

Konsep pemasaran berbeda sama sekali dengan konsep 

penjualan. Konsep penjualan yaitu mencari pembeli. Wiliam J. 

Stanton, menyatakan konsep pemasaran adalah strategi bisnis yang 

menyatakan bahwa pemuasalan kebutuhan konsumen merupakan 

syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Penggunaan konsep pemasaran bagi sebuah perusahaan dapat 

menunjang berhasilnya bisnis yang dilakukan. Konsep pemasaran 

tersebut disusun dengan memasukan tiga elemen pokok, yaitu: (1) 

                                                 
1
Philip Kotler & Gary Amstrong. Prindip-Prinsip Pemasaran. Edisi 12 (jilid 1). Erlangga. 

Jakarta. 2008. Hlm 6 
2
 Komang Triwerthy, Manajemen Pemasaran, LPPM STIE Lampung, Lampung, 2012, hlm 1 

3
 Herman Kartajaya. Sales Operation.Edisi 2. Esensi (Erlangga Group). Jakarta. 2010. Hlm 

2010 
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orientasi konsumen/pasar/pembeli (2) volume penjualan yang 

menguntungkan (3) koordinasi dan integrasi seluruhan pemasaran.
4
 

Inti dari pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi 

kebutuhan manusia dan sosial.
5
 Begitu juga yang diajarkan dalam 

manajemen syariah bahwa sebagai pelaku ekonomi kita mesti cerdas 

dan lebih bias membedakan mana yang berlaku sebagai kebutuhan 

dan mana yang sebagai keinginan. Antara kebutujhan dan keinginan 

harus dipisahkan. 

Menurut Warren J. keegan pemasaran adalah sebagai salah 

satu area fungsional dari sebuah bisnis, berbeda dari keuangan dan 

operasi. Koordinasi efektif dari pemasaran dengan area fungsional 

yang lain semakin dilihat sebagai tugas organisasi terpenting. 

Aktivitas yang terlibat dalam desain produk, manufaktor, pemasaran, 

dan pelayanan purna jual dapat diuraikan, sebagai mengkompromikan 

sebagai value-chain. Pengambilan keputusan pada setiap tingkat, dari 

konsepsi ide sampai dukungan stelah penjualan, harus dinilai dalam 

hal kemampuan mereka untuk menciptakan value bagi customer.
6
 

Sedangkan M.Syakir Sula mendefinisikan pemasaran syari’ah 

sebagai sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses 

penciptaan, penawaran, dan perubahan values  dari satu inisiator 

kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai 

dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.  

                                                 
4
 http://frenndw.wordpress.com/2011/01/18/bauran-pemasaran/ 

5
 Philip Kotler & Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi 13 (jilid 1). Erlangga. 

Jakarta. 2008. Hlm 5 
6
 Muhammad Firdaus, dkk. Sistem Operation Pemasaran Syariah. Cetakan II. Renaisan. 

Jakarta. 2007. Hlm 14 
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2. Peran Pemasaran 

Setiap perusahaan memiliki rencana bagi kelangsungan dan 

pertumbuhan jangka panjang yang sesuai dengan situasi, tujuan, 

peluang dan sumber dayanya. Perusahaan menyiapkan rencana 

tahunan, rencana jangka panjang, dan rencana strategis. Rencana 

tahunan dan jangka panjang berhubungan dengan bisnis perusahaan 

saat ini dan cara mempertahankan kelangsungannya. Di mana rencana 

strategis adalah perencanaan mengenai perkembangan dari usaha 

tersebut. Perusahaan memulai proses perencanaan strategis dengan 

mendefinisikan keseluruhan tujuan dan misinya.
7
 

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah 

perusahaan dagang yang telah mencakup skala besar dan bisa 

dikatakan telah menguasai pasar penjualan bukudi daerah Lampung, 

yaitu Toko Buku Gramedia yang merupakan salah satu divisi dari PT 

Gramedia Asri Media yang berupa toko penjualan buku. Penulis akan 

melihat pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian 

konsumen di toko buku ini. 

 

B. Konsep Pemasaran 

Konsep pemasaran menyatakan bahwa pencapaian organisasi 

tergantung pada pengetahuan akan kebutuhan dan keinginan target pasardan 

memberikan kepuasan yang diinginkan dengan lebih baik daripada pesaing. 

Di manatugas seorang marketer harus peka terhadap kebutuhan, keinginan 

                                                 
7
Philip Kotler & Gary Amstrong.Prindip-Prinsip Pemasaran. Edisi 12 (jilid 1). Erlangga. 

Jakarta. 2008. Hlm 45 
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dan permintaan dari masyarakat. Sehingga produsen dapat memberikan 

yang sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, yang tentunya akan 

meningkatkan penjualan dan secara otomatis tujuan akan segera dapat 

tercapai. 

Falsafah konsep pemasaran bertujuan memberikan kepuasan terhadap 

keinginan dan kebutuhan pembeli/konsumen. Seluruh kegiatan dalam 

perusahaan yang menganut konsep pemasaran harus diarahkan untuk 

memenuhi tujuan tersebut. Meskipun orientasi pembeli dibatasi oleh tujuan 

laba dan pertumbuhan, tetapi konsep itu perlu dilaksanakan.
8
 

Ada beberapa konsep yang perlu diperhatikan, yaitu:
9
 

1) Kebutuhan adalah suatu keadaan ketika dirasakannya ketidakpuasan 

dasar tertentu yang sifatnya ada dan terletak dalam tubuh dan kondisi 

manusia. 

2) Keinginan adalah kehendak yang kuat akan pemuas spesifik terhadap 

kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendalam tadi. 

3) Permintaan adalah keinginan terhadap produk-produk tertentu yang 

didukung oleh suatu kemampuan dan kemauan untuk membelinya. 

Keinginan akan menjadi permintaan jika didukung oleh kekuatan 

membeli. 

4) Produk adalah suatu kemampuan yang dapat ditawarkan kepada 

seseorang untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Produk 

dapat berupa barang, jasa, maupun ide-ide. Istilah lain yang sering 

digunakan untuk produk adalah penawaran atau solusi. 

                                                 
8
 Komang Triwerthy, Manajemen Pemasaran, LPPM STIE Lampung, Lampung, 2012, hlm 3 

9
 Pandji Anoraga. Manajemen Bisnis. PT Rhineka Cipta. Jakarta. 2004. Hlm 216 
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5) Nilai adalah estimasi konsumen terhadap produk secara keseluruhan 

untuk memuaskan kebutuhannya. 

Selain konsep-konsep diatas, perlu pula untuk diketahui perbedaan 

antara pelanggan dengan konsumen. Konsumen adalah pemakar akhir, 

sedangkan pelanggan sering diartiakn sama dengan pembeli yang bertindak 

agen bagi konsumen akhir. Oleh karena itu, pemasaran sebaiknya tidak 

hanya mengerti apa yang diinginkan oleh pelanggan saja, tetapi juga 

keinginan atau kebutuhan konsumen akhir. 

 

C. Strategi Pemasaran  

Rencana strategis menentukan keseluruhan misis dan tujuan 

perusahaan. Di mana peran dan kegiatannya harys terancang dan melibatkan 

penataan strategi pemasaran yang digerakan pelanggan dan bauran 

pemasaran. Strategi pemasaran adalah wujud rencana yang terarah di bidang 

pemasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. 

Strategi pemasaran mengandung dua faktor yang terpisah 

berhubungan erat, yakni:
10

 

1. Pasar target/sasaran, yaitu suatu kelompok konsumen yang homogen, 

yang merupakan “sasaran” perusahaan. 

2. Bauran pemasaran yaitu variable-variabel pemasaran yang dapat 

dikontrol, yang akan dikombinasikan oleh perusahaan untuk memperoleh 

hasil yang maksimal. 

                                                 
10

Ibid. hlm 230 
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Inti dari strategi pemasaran adalah perusahaan memutuskan pelanggan 

mana yang akan dilayaninya dan bagaimana cara melayaninya. Perusahaan 

mengenali keseluruhan pasa, lalu membaginya menjadi segmen-segmen 

yang lebih kecil, memilih segmen yang paling menjanjikan dan memusatkan 

perhatian pada pelayanan dan pemuasan pelanggan dalam segmen ini. 

Dipandu oleh strategi pemasaran, perusahaan merancang bauran 

pemasaran terintegrasi yang terdiri dari beberapa faktor di bawah 

kendalinya yaitu produk (product), harga (price), tempat (place), dan 

promosi (promotion).Untuk menenmukan strategi dan bauran pemasaran 

terbaik, perusahaan melibatkan analisis, perencanaan, dan kendali 

pemasaran. 

Kedua faktor ini berkaitan erat. Pasara sasaran merupakan suatu 

sasaran yang akan dituju, sedangkan bauran pemasaran merupakan alat 

untuk menuju sasaran tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, 

tujuan dan alat harus sangat diperhatikan agar pencapaian sasaran dengan 

mudah didapatkan. 

Informasi strategi pemasaran membentuk bagian yang paling penting 

dari perencanaan pemasaran, dan secara terhormat ditujukan pada 

penyidikkan terdekat dari investor yang potensial. Empat bagian strategi 

pemasaran di dalam perencanaan,
11

 yaitu: 

1. Perencanaan barang dan jasa keseluruhan 

Keputusan pemasaran yang akan mengubah ide dasar barang 

atau jasa ke dalam barang atau jasa keseluruhan. Variasi karakteristik 

                                                 
11

 Justin G. Longenecker, Carles W. Moore, J. William Petty. Kewirausahaan: Manajemen 

Usaha Kecil. Salemba Empat. Jakarta. 2001. Hlm 199 
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produk, juga kualitas strategi pemasaran yang digunakan memiliki 

peran apakah produk itu berhasil atau tidak. 

2. Perencanaan promosi 

Keputusan promosi yang akan mengkomunikasikan informasi 

yang perlu ada dasar tujuan. Perencanaan promosi akan menguraikan 

pendekatan dan untuk menciptakan kesadaran konsumen akan barang 

atau jasa dan memotivasi konsumen untuk membeli. Diantara banyak 

pilihan promosi yang tersedia adalah menjual dan mengiklankan secara 

perorangan. 

3. Perencanaan distribusi 

Keputusan distribusi mengenai pengiriman produk ke 

konsumen, startegi distribusi ini mempercepat proses dan mengurangi 

investasi yang perlu, karena usaha baru menggunakan perantara 

terkenal sebagai sebagai saluran distribusi. Berbagai macam taktik 

distribusi dapat digunakan untuk mendapatkan keunggulan relative, 

lokasi yang baik dan jumlah outlet yang besar adalah keunggulan yang 

penting dalam produk siap saji dan produk jasa lainnya. Di samping itu, 

berbagai macam rangsangan dalam toko, seperti display, dapat 

memberikan paling tidak suatu keunggulan relatif temporer pada suatu 

produk.
12

 

4. Perencanaan harga  

Keputusan harga yang menyusun nilai pertukaran yang dapat 

diterima pada barang atau jasa keseluruhan. Pada tinggkat yang sangat 

                                                 
12

  J. Paul Peter & Jerry C.Olson. Consumer Behavior (Perilaku Konsumen dan Stratei 

Pemasaran). Edisi 4 (jilid 2). Erlana. Jakarta. 1999. Hlm 174 
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minimal, harga barang atau jasa harus mencakup biaya untuk membawa 

barang atau jasa ke konsumen. Karena itu, perencanaan harga harus 

meliputi rincian baik biaya produksi dan pemasaran.Harga dapat 

menciptakan citra merek disamping keunggulan fungsional relatif. 

Dalam hal citra merek, harga yang tinggi dapat mengkonotasikan 

kualitas yang tinggi, dan sering dinyatakan bahwa konsumen mengakui 

adanya hubungan antara harga dan kualitas.
13

 

 

D. Bauran Pemasaran  

Perusahaan sekarang pada posisi untuk menyelesaikan strategi 

pemasarannya dengan menuntaskan bauran pemasaran untuk setiap segmen 

yang dipilih. Memilih pasar sasaran dan mendesain bauran pemasaran 

berjalan secara bersama-sama, dan oleh sebab itu sebagian dari keputusan 

bauran pemasaran seharusnya telah mempertimbangkan dengan seksama.
14

 

Marketing manajemen, mengartikan bauran pemasaran adalah 

kumpulan dari variable-variabel pemasaran yang dapat dikendalikan yang 

digunakan oleh suatu badan usaha untuk mencapai tujuan pemasaran dalam 

pasar sasaran. Sedangkan menurut Stanton, bauran pemasaran adalah 

kombinasi empat variable atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem 

pemasaran yaitu produk, harga, kegiatan promosi dan system distribusi.
15

 

Bauran pemasaran adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali 

yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respons yang diingkannya 

                                                 
13

Ibid. hlm 175 
14

Op.Cit. hlm 152 
15

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2010/01/konsep-bauran-pemasaran-marketin-mix.html 
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di pasar sasaran. Bauran pemasaran terdiri dari semua hal yang dapat 

dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya, yaitu 

produk (product), harga (price), tempat (place), promosi (promotion).
16

 

Penentu pasar sasaran dan desain bauran pemasaran harus berjalan 

bersama-sama, maka segala keputusannya harus dipertimbangkan dengan 

baik. Misalnya, jika pasar sasaran yang dipilih adalah mereka yang sensitif 

pada harga, maka pertimbangan sudah harus diarahkan pada tingkat harga 

yang akan ditetapkan. Pemosisian produk juga memiliki berbagai implikasi 

dalam pemilihan promosi dan saluran distribusi yang tepat. Oleh karena itu, 

keputusan-keputusan bauran pemasaran dibuat dalam kaitannya dengan 

pemilihan pasar sasaran.
17

 

Produk berarti kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan 

kepada pasar sasaran. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan 

pelanggan untuk memperoleh produk. Biasanya ada negosiasi dari 

pelanggan, penawaran diskon dari toko, menghitung biaya tukar tambah, 

atau persyaratan kredit. Tindakan ini dilakukan untuk menyesuaikan harga 

dengan situasi persaingan yang ada dan membawa produk tersebut agar 

sejalan dengan persepsi pembeli. Tempat meliputi kegiatan perusahaan yang 

membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran.Sedangkan promosi berarti 

aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan 

membelinya. 

Keempat unsur atau variabel bauran pemasaran tersebut adalah 

                                                 
16

 J. Paul Peter & Jerry C.Olson. Consumer Behavior (Perilaku Konsumen dan Stratei 

Pemasaran). Edisi 4 (jilid 2). Erlana. Jakarta. 1999. Hlm 154 

 
17

Ibid. hlm 62 
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a. Strategi Produk  

Strategi produk dalam hal ini adalah menetapkan cara dan 

penyediaan produk yang tepat bagi pasar yang dituju. Sehingga dapat 

memutuskan para konsumennya dan sekaligus dapat meningkatkan 

keuntungan perusahaan dalam jangka panjang, melalui peningkatan 

penjualan dan peningkatan share pasar 

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk 

mendapat perhatian, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi, yang 

meliputi barang secara fisik, jasa, kepribadian, tempat, organisasi, dan 

gagasan atau buah pikiran. Pemilihan jenis produk yang akan 

dihasilkan dan dipasarkan akan menentukan kegiatan promosi yang 

dibutuhkan, serta penentuan harga dan cara penyalurannya. Strategi 

produk yang dapat dilakukan mencakup keputusan tentang  acuan atau 

bauran produk (product mix), merek dagang (brand), cara pembungkus 

atau kemasan produk (product packaging), tingkat mutu/kualitas dari 

produk, dan pelayanan (services) yang diberikan. 

b. Strategi Harga 

Peranan penetapan harga akan sangat penting terutama pada 

keadaan persaingan yang semakin tajam dan perkembangan yang 

terbatas. Penetapan harga mempengaruhi kemampuan bersaing 

perusahaan dan kemampuan perusahaan mempengaruhi konsumen. 

Dalam penetapan harga perlu diperhatikan fakto-faktor yang 

mempengaruhinya, baik langsung maupun tidak langsung. Faktor yang 

mempengaruhi secara langsung adalah harga baku, biaya produksi, 
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biaya pemasaran, adanya peraturan pemerintah dan faktor lainnya. 

Faktor yang tidak langsung namun erat hubungannya dalam penetapan 

harga adalah harga produk sejenis yang dijual oleh para pesaing. 

Pengaruh harga terhadap hubungan antara produk substitusi dan 

produk komplementer, serta potongan (discount) untuk para penyalur 

dan konsomen. 

c. Startegi Saluran Distribusi 

Penyaluran merupakan kegiatan penyampaian produk sampai 

ketangan sipemakai atau pada waktu yang tepat. 

Distribusi merupakan masalah lain yang akan dihadapi perusahaan 

pada saat produk selesai diproses. Distribusi ini menyangkut cara 

penyampaian produk ketangan konsumen. Manajemen pemasaran 

mempunyai peranan dalam mengevaluasi penampilan para penyalur. 

Penentuan masalah penyalur juga merupakan masalah yang penting 

untuk dipertimbangkan matang-matang dan disesuaikan dengan sifat 

produk yang ditawarkan. 

Para penyalur dapat menjadi alat bagi perusahaan dalam 

mendapatkan umpan balik dari konsumen di pasar. Makin aktif 

penyalur dalam mengumpulkan pendapat dan komentator para 

konsumen suatu produk, makin besar manfaat yang dapat dipetik oleh 

produsen produk yang bersangkutan. Makin terbuka pula kesempatan 

untuk selalu mengembangkan produk sesuai dengan yang diinginkan 

konsumen. 
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d. Strategi Promosi 

Promosi adalah salah satu bagian dari bauran pemasaran yang besar 

peranannya. Promosi merupakan suatu ungkapan dalam arti luas 

tentang kegiatan-kegiatan yang secara aktif dilakukan oleh perusahaan 

(penjual) untuk mendorong, membujuk, mempengaruhi konsumen agar 

membeli produk yang dihasilkan. 

 

E. Perilaku Konsumen  

1. Pengertian perilaku Konsumen  

Pemahaman akan perilaku konsumen dapat diaplikasikan dalam 

beberapa hal, yang pertama adalah untuk merancang pemasaran yang 

baik, misalnya dengan menentukan kapan saat yang tepat perusahaan 

memberikan diskon untuk menarik pembeli. Kedua perilaku 

konsumen dapat membantu pembuatan keputusan membuat kebijakan 

publik. Misalnya dengan mengetahui bahwa konsumen akan banyak 

menggunakan transportasi saat lebaran, pembuat keputusan dapat 

merencanakan harga tiket transportasi di hari raya tersebut. Aplikasi 

ketiga adalah dalam hal pemasaran social yaitu penyebaran ide 

diantara konsumen.Dengan memahami sikap konsumen 

dalammenghadapi sesuatu, seseorang dapat menyebarkan ide dengan 

lebih cepat dan efektif. 

Menurut Winardi perilaku konsumen dapat dirumuskan sebagai 

perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang dalam hal merencanakan, 

membeli dan menggunakan barang-barang ekonomi dan jasa-
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jasa.Sedangkan perilaku pembelian (buyer behavior) memusatkan 

perhatian pada perilaku individu khusus, yang membeli produk yang 

bersangkutan, sekalipun orang itu tidak terlibat dalam hal 

merencanakan pembelian tersebut, atau menggunakan produk 

tersebut.
18

 

 

2. Variabel-variabel dalam Perilaku Konsumen  

Ada tiga variabel dalam perilaku konsumen, yaitu variabel 

stimulus, variabel respons, dan variabel antara. Hal ini sesuai dengan 

pendapat david L. Loudon dan Albert J. Della Bita (1984) dalam 

bukunya Anwar Prabu M (1998: 4-5) yang mengemukakan bahwa 

“Three classes of variables are involved in understandin consumer 

behavior in any of these specific situatins: stimulus variables, 

response variables and intervening variables.”
19

 

a. Variabel stimulus  

Variabel stimulus merupakan variabel yang berada diluar 

diri individu (factor eksternal) yang sangat berpengaruh dalam 

proses pembelian. Contohnya, merek dan jenis barang, iklan, 

pramugari, penataan barang dan ruang toko. 

b. Variabel respons 

Variabel respons merupakan hasil aktivitas individu sebaai 

reaksi dari variabel stimulus. Variabel respons sangat bergantun 

pada factor individu dan kekuatan stimulus. Contohnya, 

                                                 
18

Danang Sunyoto. Perilaku Konsumen,cetakan  Pertama, CAPS, Yogyakarta. 2013. Hlm 3 
19

Ibid. hlm 8 
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keputusan membeli barang, pemberian penilaian terhadap 

barang dan perubahan sikap terhadap suatu produk. 

c. Variabel intervening 

Variabel intervening adalah variabel antara stimulus dan 

respons. Variabel ini merupakan faktor internal individu, 

termasuk motif-mptif membeli, sikap terhadap suatu peristiwa, 

dan persepsi terhadap suatu barang. Peranan variabel 

intervening adalah untuk memodifikasi respons. 

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi oleh 

faktor kebudayaan, sosial, pribadi dan psikolog dari 

pembeli.Sebagian besar adalah faktor- faktor yang tidak dapat 

dikendalikan oleh pemasar, tetapi harus benar-benar diperhitungkan. 

Karenanya kita akan membahas pengaruh tiap faktor terhadap 

perilaku pembelian. 
20

 

a. Faktor budaya 

Faktor budaya yang mempunyai pengaruh paling luas 

dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus 

memahami pesan yang dimainkan oleh budaya, subbudaya, dan 

kelas sosial pembeli. 
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1) Budaya 

Kebudayaan merupakan faktor penentu yan palin 

dasar dari keinginan dan perilaku seseorang.Bila makhluk-

makhluk lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka 

perilaku manusia umumnya dipelajari. Seorang anak yang 

sedan tumbuh mendapatkan seperangkat nilai, persepsi, 

preferensi dan perilaku melalui suatu proses sosialisasi yan 

melibatkan keluarga dan lembaga-lembaga sosial penting 

lainnya. Seorang anak yang dibesarkan di Amerika akan 

terbuka pada nilai-nilai: prestasi dan keberhasilan, keiatan 

efisiensi dan kepraktisan, kemajuan, kenyamanan dari segi 

materi, individualism, kebebsan, kenyamanan di luar, 

kemanusiaan dan jiwa muda.
21

 

Pemasaran selalu berusaha menemukan perubahan 

budaya untuk menemukan produk baru yan munkin 

diinginkan oran. Contohnya, pereseran budaya terhadap 

kesehatan dan kebugaran yan semakin besar telah 

menciptakan industry raksasa untuk jasa kesehatan dan 

kebugaran, peralatan dan pakaian olahraga, makanan yang 

lebih alami, dan beragam diet.Perubahan menuju 

informalitas telah menghasilkan lebih banyak permintaan 
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atas pakaian santai (casual) dan perabot yan lebih 

sederhana.
22

 

2) Subbudaya 

masing-masing budaya menandung subbudaya 

(subculture) yan lebih kecil, atau kelompok orang yang 

berbagi sistem nilai berdasarkan pengalaman hidup dan 

situasi yang umum. Subbudaya meliputi kebansaan, 

agama, kelompok ras dan daerah geografis.Banyak 

subbudaya membentuk segmen pasar yan penting, dan 

pemasar serin merancang produk dan program pemasaran 

yang dibuat untuk kebutuhan mereka. Contoh empat 

kelompok subbudaya penting semacam itu meliputi 

masyarakat Hispanik, Afrika-Amerika, Asia-Amerika, dan 

konsumen biasa.
23

 

b.  Faktor Sosial 

Perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh 

faktor-faktor sosial seperti kelompok referensi, kelurga, serta 

peran dan statussosial. 

1) Kelompok referensi. 

Kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh 

kelompok yan mempunyai  pengaruh langsung maupun 

tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. 
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Beberapa di antarnya adalah kelompok-kelompok primer, 

yang dengan adanya interaksi yang cukup 

berkesinambungan, seperti keluarga, teman, tetangga dan 

teman sejawad. Kelompok sekunder, yang cenderung lebih 

resmi dan yang mana interaksi yang terjadi kurang 

berkesinambungan. Kelompok seseorang ingin menjadi 

anggotanya disebut kelompok aspirasi. Sebuah kelompok 

diasosiatif (memisahkan diri) adalah sebuah kelompok yang 

nilai atau perilakunya tidak disukai oleh individu.
24

 

2) Keluarga.  

Anggota keluarga bisa sangat mempenaruhi perilaku 

pembelian. Keluarga adalah organisasi pembelian 

konsumen yan paling penting dalam masyarakat, dan telah 

diteliti secara ekstensif.Pemasar tertarik pada peran dan 

pengaruh suami, istri, serta anak-anak dalam pembelian 

barang dan jasa yang berbeda.
25

 

3) Peran dan status.  

Seseorang menjadi anggota banyak kelompok-

kelompok, klub, dan organisasi.Posisi seseorang dalam 

masing-masing kelompok dapat didefinisikan dalam peran 

dan status. Peran terdiri dari kegiatan yang diharapkan 

dilakukan seseorang sesuai dengan orang-orang di 

sekitarnya. Masing-masing peran membawa status yang 
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mencerminkan nilai umum yan diberikan kepadanya oleh 

masyarakat.
26

 

c. Faktor pribadi 

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh 

karakteristik pribadi, yaitu umur dan tahapan dalam siklus 

hidup, pekerjaan,keadaan ekonomi, gaya hidup, serta 

kepribadian dan konsepdiri pembeli.
27

 

1) Umur dan tahapan dalam siklus hidup.  

Konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan 

siklus hidup keluarga. Beberapa penelitian terakhir telah 

mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam siklus hidup 

psikologis. Orang-orang dewasa biasanya mengalami 

perubahan atau tranformasi tertentu pada saat mereka 

menjalani hidupnya. 

2) Pekerjaan.  

Para pemasar berusaha mengidentifkasi kelompok-

kelompok pekerja yang memiliki minat di atas rata-rata 

terhadap produk dan jasa tertentu. 

3) Keadaan ekonomi.  

Yang dimaksud dengan keadaan ekonomi seseoran 

adalah terdiri dari pendapatan yang dapat dibelanjakan 

(tinkatnya, stabilitasnya, dan polanya), tabunan dan 

hartanya (termasuk persentase yang mudah dijadikan uang), 
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kemapuan untuk meminjam dan sikap terhadap 

mengeluarkan lawan menabung. 

4) Gaya hidup  

Gaya hidup seseorang adalah pola hidup didunia yang 

diekspresikan oleh kegiatan, minat, dan pendapat 

seseorang. Gaya hidup menggambarkan  ”seseorang secara 

keseluruhan” yang berinteraksi dengan lingkungan. Gaya 

hidup juga mencerminkan sesuatu dibalik kelas sosial 

seseorang. 

5) Kepribadian dan konsep pribadi.  

Yang dimaksud dengan kepribadian adalah 

karakteristik psikolois yan berbeda dari setiap orang yang 

memandang responnya terhadap lingkunan yan relative 

konsisten. Kepribadian dapat merupakan suatu variabel 

yang sangat berguna dalam menganalisa perilaku 

konsumen. Bila jenis-jenis keprribadian dapat 

diklasifikasikan dan memiliki korelasi yang kuat antara 

jenis-jenis kepribadian tersebut dengan berbagai pilihan 

produk atau merek. 

d. Faktor psikologis 

Selanjutnya pilihan pembelian seseorang dipengaruhi 

oleh empat faktorpsikologi utama yaitu; motivasi, persepsi, 

pembelajaran, serta keyakinan dan sikap
28
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1) Motivasi 

Maslow menjelaskan mengapa seseorang didorong 

oleh kebutuhan tertentu pada waktu tertentu. Menurutnya, 

kebutuhan manusia tersusun secara berjenjang, mulai dari 

yang paling banyak menggerakkan sampai yang paling 

sedikit memberikan dorongan. Pertama-tama orang akan 

memuaskan kebutuhan yang paling penting dulu, baru 

memenuhi kebutuhan berikutnya. Berdasarkan urutan 

kepentingannya, jenjang kebutuhan adalah kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, 

kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. 

2) Persepsi 

Seseorang yang termotivasi adalah siap untuk 

bertindak. Bagaimana seseorang benar-banar bertindak 

dipengaruhi oleh persepsi dia mengenai situasi tersebut. 

Kita semua mempelajari akiran informasi melalui lima 

indera kita: penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, 

dan rasa. Meskipun demikian, masing-masing diri kita 

menerima, mengatur, dan menginterpretasikan informasi 

sensorik dalam caranya sendiri. Persepsi (perception) adalah 

proses di mana orang memilih, mengatur, dan 

mengimplementasikan informasi untuk membentuk 

gambaran dunia yang berarti. 

3) Pembelajaran 
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Pembelajaran (learning) menggambarkan perubahan 

dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman.Ahli 

teori pembelajaran mengatakan bahwa perilaku manusia 

yang paling utama adalah belajar. Pembelajaran terjadi 

melalui interaksi dorongan (drives), rangsangan, pertanda, 

respons, dan penguatan (reinforcement). 

4) Keyakinan dan Sikap 

Melalui pelaksanaan dan pembelajaran, seseorang 

mendapatkan keyakinan dan sikap. Pada akhirnya, 

keyakinan dan sikap ini mempengaruhi perilaku pembelian 

mereka. Keyakinan (belief) adalah pemikiran deskriptif 

yang dimiliki seseorang tentang sesuatu. Keyakinan bisa 

didasarkan pada pengetahuan nyata, pendapat, atau iman 

dan bias membawa muatan emosi atau tidak. Pemasar 

tertarik pada keyakinan yang diformulasikan seseorang 

tentang produk dan merek yang mempengaruhi perilaku 

pembelian. Jika ada keyakinan yang ridak sesuai dan 

mencegah pembelian, pemasar akan meluncurkan 

kampanye untuk memperbaikinya. 

Orang mempunyai sikap menyangkut agama, politik, 

pakaian, musik, makanan, dan hamper semua hal lainnya. 

Sikap (attitude) menggambarkan evaluasi, petrasan, dan 

tendensi yang relatif konsisten dari seseorang terhadap 

sebuah objek atau ide. Sikap menempatkan orang ke dalam 
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suatu kerangka pikiran untuk menyukai atau tidak 

menyukai sesuatu, untuk bergerak menuju atau 

meninggalkan sesuatu.Pembeli. 

 

F. Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

Proses pembelian yang spesifik terdiri dari urutan kejadian berikut: 

pengenalan masalah kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, 

 keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Lihat gambar 

berikut:
29

 

Gambar 2.1 

Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

 

 

 

Tujuan pemasar adalah memahami perilaku pembeli pada tiap-tiap 

tahap dang pengaruh apa yang bekerja dalam tahap-tahap tersebut. Pendirian 

orang lain, faktor situasi tidak diantidipasi, dan risiko yang dirasakan dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian, demikian pula tingkat kepuasan pasca 

pembelian konsumen dan tindakan pasca pembelian di pihak perusahaan. 

Pelanggan yang puas akan menghentikan pembelian produk yang 

bersangkutan dan kemungkinan akan menyebarkan berita tersebut pada 

teman-teman mereka. Karena itu, perusahaan harus berusaha memastikan 

kepuasan konsumen pada semua tingkat dalam proses pembelian. 
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Secara rinci tahap-tahap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
30

 

a. Pengenalan Masalah 

Proses dimulai saat pembeli menyadari adanya masalah 

ataukebutuhan. Pembeli merasakan adanya perbedaan antarayang 

nyata dan yang diinginkan.Kebutuhan ini disebabkan karena adanya 

rangsangan internal maupun eksternal. Dari pengalaman sebalumnya 

orang telah belajar bagaimanamengatasi dorongan ini dan dimotivasi 

ke arah produk yangdiketahuinya akan memuaskan dorongan ini. 

b. Pencarian informasi 

Seorang konsumen yang terdorong kebutuhannya mungkin,atau 

mungkin juga tidak, mencari informasi lebih lanjut. Jikadorongan 

konsumen kuat dan mungkin produk itu ada didekatnya, mungkin 

konsumen akan langsung membelinya. Jika tidak, kebutuhan 

konsumen ini hanya akan menjadiingatan saja. Pencarian informasi 

terdiri dari dua jenis menurut tingkatnya. Yang pertama adalah 

perhatian yang meningkat, yang ditandai dengan pencarian informasi 

yang sedang-sedang saja. Kedua, pencarian informasi secara aktif 

yang dilakukan dengan mencari informasi dari segala sumber. 

c. Evaluasi alternatif 

Konsumen memproses informasi tentang pilihan merek untuk 

membuat keputusan terakhir. Pertama, kita melihat bahwa konsumen 

mempunyai kebutuhan. Konsumen akan mencari manfaat tertentu dan 

selanjutnya melihat kepada atribut produk. Konsumen akan 
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memberikan bobot yang berbeda untuk setiap atribut produk sesuai 

dengan kepentingannya. Kemudian konsumen mungkin akan 

mengembangkan himpunan kepercayaan merek. Konsumen juga 

dianggap memiliki fungsi utilitas, yaitu bagaimana konsumen 

mengharapkan kepuasan produk bervariasi menurut tingkat alternatif 

tiap ciri. Dan akhirnya konsumen akan tiba padasikap ke arah 

alternatif merek melalui prosedur tertentu. 

d. Keputusan pembelian 

Pada tahap evaluasi, konsumen menyusun merek-merek dalam 

himpunan pilihan serta membentuk niat pembelian.Biasanya ia akan 

memilih merek yang disukainya. Tetapi adapula faktor yang 

mempengaruhi seperti sikap orang lain dan faktor-faktor keadaan yang 

tidak terduga. 

e. Perilaku sesudah pembelian 

Sesudah pembelian terhadap suatu produk, konsumen 

akanmengalami beberapa tingkat kepuasan atau ketidak puasan. 

Konsumen tersebut juga akan terlibat dalam tindakan-tindakan 

sesudah pembelian dan penggunaan produk yang akan menarik minat 

pemasar. Pekerjaan pemasar tidak akan berakhir pada saat suatu 

produk dibeli, tetapi akan terus berlangsung hingga periode sesudah 

pembelian. 

f. Kepuasan sesudah pembelian 

Setelah membeli suatu produk, seorang konsumen mungkin 

mendeteksi adanya suatu cacat. Beberapa pembeli tidak akan 
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menginginkan produk cacat tersebut, yang lainnya akan bersifat netral 

dan beberapa bahkan mungkin melihat cacat itu sebagai sesuatu yang 

meningkatkan nilai dari produk. 

g. Tindakan sesudah pembelian 

Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen pada suatu produk akan 

mempengaruhi tingkah laku berikutnya. Jika konsumen merasa puas, 

maka ia akan memperlihatkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk 

membeli produk itu lagi. Konsumen yang tidak puas tersebut akan 

berusaha mengurangi ketidakpuasaannya, karena dengan kodrat 

manusia “untuk menciptakan keserasian, konsisten, dan keselarasan di 

antara pendapat, pengetahuan dan nilai-nilai di dalam dirinya”. 

Konsumen yang tidak puas akan mengambil satu atau dua tindakan. 

Mereka mungkin akan mengurangi ketidakcocokannya dengan 

mencari informasi yang mungkin mengkonfirmasikan produk tersebut 

sebagai bernilai tinggi (atau menghindari informasi yang 

mengkonfirmasikan produk tersebut sebagai bernilai rendah). 

 

G. Marketing mix (Bauran Pemasaran) Nabi Muhammad SAW 

1. Konsep Produk yang Digunakan oleh Nabi Muhammad SAW 

Konsep yang pertama dalam hal produk, Nabi Muhammad 

Saw selalu menjelaskan dengan baik kepada pembelinya akan 

kelebihan dan kekurangan produk yang Ia jual.
31
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Dalam sebuah hadisnya yaitu  

 

“ada hadis yang semakna dari hadis Hakim bin Hizam Radhiyallahu 

Anhu, dia berkata, Rasullah saw hak pilih selama keduanya masih 

belum berpisah’, atau beliau bersabda,’hingga keduanya saling 

berpisah, jika kesuanya berlaku jujur dan menjelaskan, maka 

keduanya diberkahi dalam jual beli itu, namun jika keduanya saling 

menyembunyikan dan berdusta, maka berkah jual beli itu 

dihapuskan’.” (HR. Muslim, dari Hakim bin hizam Ra.)
32

 

 

Produk bermanfaat apabila proses produksinya benar dan baik. 

Ada pun metode yang dapat digunakan agar proses produksi benar dan 

baik, menurut Al-qur’an yaitu: 

....      

 

”....Beritahukanlah kepadaku (berdasarkan pengetahuan) jika kamu 

memang orang-orang yang benar “
33

 (QS. Al-An’am:143) 

Berdasarkan ilmu pengetahuan , data dan fakta. Jadi dalam 

menjelaskan manfaat produk, nampaknya peranan data dan fakta 

sangat penting.Bahkan sering data dan fakta jauh lebih berpengaruh 

dibandingkan penjelasan. 
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Kejujuran, sekali lagi memegang peranan utama dalam 

perniagaan Nabi Muhammad Saw. Kejujuran adalah cara yang paling 

murah walau dirasakan sangat sulit dan telah menjadi barang yang 

sangat langka. Dengan selalu jujur pada konsumen mengenai baik 

buruknya atau kekurangan dan kelebihan suatu rpoduk akan membuat 

konsumen percaya, tidak merasa dibohongi. Dengan begitu image 

yang baik telah terbangun di benak konsumen. 

2. Konsep Harga yang Digunakan oleh Nabi Muhammad SAW 

The war of price (perang harga) tidak diperkenankan karena 

akan menjadi boomerang bagi penjual. Dalam jual beli, price harus 

sesuai dengan nilai barang. Hal ini pada akhirnya akan 

menguntungkan pihak pengusaha karena kepercayaan konsumen akan 

dapat diraih dengan sendirinya. Pemikiran Nabi Muhammad Saw 

mengenai konsep pricing tidak diperbolehkannya pembatasan harga 

komoditi.
34

 

Sebagaimana sabda nabi Muhammad saw  

 

“Janganlah kamu menjual menyaingi penjualan saudaramu.” (HR. 

Bukhari, dari Abdullah bin umar Ra.)
35

 

Konsep persaingan yang sehat dalam menentukan harga sudah 

ditekankan Nabi Muhammad Saw. Dalam hal ini, secara tidak 
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langsung persaingangan tidak berlaku dalam harga, tetapi hal lain 

semisal kualitas, layanan, dan nilai tambah. 

Dalam penetapan harga kita juga tidak diperbolehkan untuk 

mengambil keuntungan yang terlalu besar karena itu termasuk dalam 

riba.Sesuai dengan ayat Al-qu’an: 

               

       

  

 
 ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesame dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu.”(QS. An-Nisa: 29)
36

 

 

Allah melarang manusia memakan harta sesamanya dengan cara 

bathil yaitu tidak sesuai dengan hokum syar’I seperti riba, judi dan 

hal lainnya yang penuh dengan tipu daya. 

3. Konsep Distribusi/Lokasi yang Digunakan oleh Nabi Muhammad 

SAW 

Nabi Muhammad Saw melarang adanya pencegatan atau 

pemotongan jalur distribusi, inti dari pelarangan itu adalah untuk 

menghindari adanya tengkulak (perantara). Jalan perantara ini akan 

merugikan salah satu pihak, terutama bagi penjual karena barang 

dagangannya dibeli dengan harga yang lebih murah dari harga 

pasaran. Hal ini yang diperhatikan adalah perantara perniagaan dengan 
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maksud mendapatkan keuntungan dari transaksi dengan cara tidak 

baik. Bahwa berdagang secara perantara (simsar) dibolehkan asal 

dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan dari satu terhadap yang 

lain.
37

 

Nabi Muhammad bersadba 

 

“\Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu dalam perkara simsar 

(perantara) ia berkata tidak apa-apa, kalau seseorang berkata juallah 

kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga itu adalah 

untuk engkau.” (HR.Bukhari) 

 

Dan dalam ayat Al-Qur’an pun sudah dijelaskan yaitu:  

            

           

        

       

 
“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota 

Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak 

yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, 

supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di 

antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. 

dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras 

hukumannya.” (QS. Al-Hasyr: 7)
38
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4. Konsep Promosi yang Digunakan oleh Nabi Muhammad SAW 

Dalam menjual pun Nabi Muhammad Saw tidak pernah 

melebih-lebihkan produk dengan maksud untuk memikat pembeli. 

Nabi Muhammad Saw dengan tegas menyatakan bahwa seseorang 

penjual harus menjauhkan diri dari sumpah-sumpah yang berlebihan 

dalam menjual suatu barang. Nabi Muhammad Saw pun tidak pernah 

melakukan sumpah untuk melariskan dagangannya. Kalaupun akan 

bersumpah, Nabi Muhammad Saw menyarankan orang itu untuk tidak 

melakukan sumpah tersebut secara berlebihan.
39

 

Ditunjukkan pula sumpah dalam jual beli dapat menghilangkan 

barokah. Dalam hadits dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad Saw 

bersabda: 

 

“pengambilan sumpah itu akan menjadikan barang dagangan 

menjadi laris manis, tapi itu akan menghapuskan keberkatan.” (HR. 

Bukhari Muslim) 

 

Sumpah yang berlebihan dalam promosi telah sejak dahulu 

dianjurkan untuk dijauhi. Karena sumpah yang berlebihan, yang 

dilakukan hanya untuk mendapatkan penjualan yang lebih, tidak 

akanmenumbuhkan kepercayaan pelanggan. Mungkin pada saat 

sumpah yang berlebihan didapati penjualan yang di atas rata-rata, 

namun saat konsumen menyadari bahwa sumpah yang diucapkan 

hanya sebuah kebohongan maka konsumen tersebut tidak akan 

membeli lagi. 
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H. Teori Perilaku Konsumen Menurut Ekonomi Islam 

Islam memberikan rambu-rambu berupa arahan positif dalam 

berkonsumsi.Terdapat beberapa batasan dalam hal ini. Pertama, 

pembatasan dalam sifat dan cara, seorang muslim haruslah mengetahui 

segala sesuatu yang dilarang oleh islam. Mengkonsumsi produk-produk 

yang jelas keharamannya harus dihindari, seperti minum khamr dan 

makan daging babi, seorang muslim harus senantiasa menjauhi hal yang 

jelas keharamannya. Hal ini dijelaskan pada ayat Al-quran yang berbunyi: 

           

         



“Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, 

daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain 

Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang 

dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak 

ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.”(QS. Al-Baqarah: 173)
40

 
 

Kedua, pembatasan dalam hal kuantitas atau ukuran konsumsi 

dimana Islam umatnya berlaku kikir yaitu menahan harta yang 

dikaruniakan Allah SWT kepada mereka.Namun Allah juga tidak 

menghendaki umatnya membelanjakan harta mereka secara berlebihan 

diluar kewajaran (QS. Al-Furqan ayat 67) 
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“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak 

berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di 

tengah-tengah antara yang demikian.”(QS. Al-Furqan: 67)
41

 

 

Dalam perilaku konsumsi, Islam menekankan kewajaran dari segi 

jumlah, yakni sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan.Ketiga, tidak 

bermewah-mewahan, Islam melarang umatnya hidup dalam kemewahan 

yang dijelaskan dalam QS Huud: 116-117 

 

            

       

         

    



“Maka Mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-

orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada 

(mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil di 

antara orang-orang yang Telah kami selamatkan di antara mereka, dan 

orang-orang yang zalim Hanya mementingkan kenikmatan yang mewah 

yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang 

berdosa.Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-

negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat 

kebaikan.” (QS. Huud: 116-117) 
 

Kemewahan yang dimaksud menurut Yusuf Al Qardhawi adalah 

tenggelam dalam kenikmatan hidup berlebih-lebihan dengan berbagai 

sarana yang serba menyenagkan. 

                                                 
41

 QS Al-Furqaan:67 



43 

 

perilaku konsumen dalam Islam adalah menekankan pada etika 

konsumsi seperti mengkonsumsi sesuatu yang membawa manfaat dan 

maslahat, tidak berbelanja secara berlebihan, berbelanja sesuai kebutuhan 

dan tidak bermewah-mewahan. 

Dengan demikian, perilaku konsumen sesuai arahan diatas menjadi 

lebih terasa urgensinya pada kehidupan saat ini.Krisis ekonomi saat ini 

yang belum reda bertemu dengan harga-harga yang melambung tinggi, 

menuntut kita untuk selektif dalam berbelanja dan memutuskan suatu 

pembelian. 

 

I. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berfikir menggambarkan pengaruh antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat yaitu Pengaruh pemasaran terhadap keputusan 

pembelian konsumen dalam perspektif ekonomi Islam.Dalam penelitian 

ini model hubungan antar variabel bebas yaitu variabel bauran pemasaran 

yang dilakukan Toko buku Gramedia.Kemudian sebagai variabel terikat 

adalah keputusan pembelian konsumen. 

 Dari uraian diatas, maka hubungan itu dapat dilihat dalam gambar 

berikut:  
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Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam penelitian ini  

 

Dalam penelitian ini akan melihat secara kuantitatif mengenai 

pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian konsumen. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui gambaran yang lebih rinci mengenai 

keberhasilan pemasaran yang dilakukan Toko Buku Gramedia. 

 

J. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang masih harus dibuktikan 

kebenarannya didalam kenyataan atau praktek.Hipotesis penelitian 

mengenai pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian 

konsumen dalam perspektif ekonomi Islam pada Toko Buku Gramedia 

menggunakan Uji Regresi Linear Berganda adalah sebagai berikut : 

H0:Diduga produk, harga, saluran distribusi dan promosi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Produk 

 (X1) 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen 

(Y) 

Harga 

 (X2) 

Saluran Distribusi 

 (X3) 

Promosi  

 (X4) 
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Ha:Diduga produk, harga, saluran distribusi dan promosi berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen.  

H0  : Diduga produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian keputusan konsumen.. 

H1 : Diduga produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen. 

H0 : Diduga harga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

H2  : Diduga harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen. 

H0  : Diduga saluran distribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 

H3  : Diduga saluran distribusi berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

H0 : Diduga promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

H4 : Diduga promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen 
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K. Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

No Peneliti dan Tahun Judul Penelitian Metode Analisis Hasil 

1 Berlian Aminanti 

Suraya Putri 

(2012) 

Pengaruh bauran 

pemasaran 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan pada 

Toko DANNIS 

collection Pati 

Teknik analisa 

yang digunakan 

adalah analisis 

regresi sederhana 

dengan 

menggunakan uji t 

dan uji f 

Adanya pengaruh 

antara bauran 

pemasaran (produ, 

harga, lokasi, 

promosi) terhadap 

kepuasan pelanggan 

di toko DANNIS 

collection. Besarnya 

penagaruh tersebut 

adalah t hitung 

sebesar (0,460) 

sedangkan t tabel 

sebesar (1,06736), f 

hitung sebesar 

6,212dengan nilai 

signifikansi 0,047. 

 

2 Meri Rahmawati 

(2012) 

Konsep strategi 

pemasaran Toko 

Buku Gramedia 

Lampung dalam 

perspektif bisnis 

Islam 

Teknik analisa 

yang digunakan 

adalah metode 

kualitatif 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

konsep strategi 

pemasaran Toko 

Buku Gramedia telai 

sesuai dengan teori 

dan sesuai dengan 

konsep bisnis Islam. 

Meliputi 

segemntasi, 

targeting, juga 

positioning, serta 

marketing mix yang 

merupakan alat 

untuk menjalankan 

trategi tersebut. 

3 Resta Purnamasari 

(2012) 

Analisis strategi 

bauran 

Teknik analisa 

yang digunakan 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 
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pemasaran 

dalam 

meningkatkan 

penjualan kertas 

ditinjau dari 

perspektif 

ekonomi Islam 

pada PT Sinar 

Bambu Mas 

adalah deskriptif 

kualitatif 

PT Sinar Bambu 

Mas telah 

menerapkan strategi 

bauran pemasaran 

dan mampu 

meningkatkan 

penjualan kertas dan 

mengahsilkan 

produk kertas yang 

berkualitas. 

 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang terdapat pada tabel 2.1 

tersebut,perbedaan dengan penelitian ini yaitu variabel yang digunakan, 

metode analisa yang digunakan dan objek penelitian. Pada penelitian ini 

menggunakan variabel independent adalah bauran pemasaran yang meliputi 

produk, harga, saluran distribusi, dan promosi. Sedangkan variabel dependent 

adalah keputusan pembelian konsumen. Metode yang digunakan adalah 

metode kuantitatif dengan analisis regresi linier bergandi, uji t, uji f, dan 

koefisien determinasi (R
2
) yang hasilnya akan memperlihatkan apakah ada 

pengaruh dari keempat variabel independent terhadap variabel dependent. 

Objek penelitian ini merupakan perusahaan retail yang bergerak dalam bisnis 

toko buku yang menyediakan berbagai produk yang sangat erat dengan dunia 

pendidikan yaitu buku dan stationeryyaitu Toko Buku Gramedia yang belum 

pernah dilakukan sebelumnya penelitian mengenai pengaruh bauran 

pemasaran terhadap keputusan pembelian konsumen. 


