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ABSTRAK 

 

 

      Pada perkembangan zaman dan teknologi membuat persaingan bisnis semakin maju. Hal itu 

menjadi sebuah peluang untuk mengenalkan dan mempertahankan produk. Banyaknya produk sejenis 

yang menjadikan strategi agar memudahkan konsumen dalam memilih produk yang dicari. Dengan 

berkembangnya konsumen maka keinginan konsumen pun ikut berkembang di mana pembelian suatu 

produk tidak lagi menjadi sebuah kebutuhan melainkan juga menjadi sebuah keinginan. Keinginan 

konsumen tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja melainkan juga masalah penampilan 

fisik khususnya pada wajah yang merupakan kecantikan yang menjadi prioritas utama bagi 

penggunanya. Rumusan masalah dalam penelitian ini apakah kualitas produk, fitur produk, desain 

produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian? kemudian apakah kualitas 

produk, fitur produk, desain produk berpengaruh positif dan sigifikan terhadap keputusan pembelian 

produk kosmetik pada Klinik Kecantikan Kartika Aesthetic dan Klinik Kecantikan Erha Bandar 

Lampung dalam perspektif manajemen islam? Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh kualitas produk, fitur produk dan desain produk terhadap keputusan pembelian produk 

kosmetik serta mendeskripsikan dalam perspektif manajemen islam.  

      Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yaitu metode penelitian untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan. 

Adapun teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan wawancara. Pengambilan sampel pada 

penelitian ini dengan pengambilan teknik Accidental Sampling. Dan metode pengumpulan data ini 

menggunakan kuesioner yang diberikan kepada 100 responden yang masing masing sebanyak 50 

responden dan wawancara dengan pihak Klinik Kecantikan. 

      Hasil pengujian ini menunjukan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian di Klinik Kecantikan Kartika Aesthetic dengan nilai signifikan 

0,014<0,05 dan Klinik Kecantikan Erha dengan nilai signifikan 0,025 <0,05. Sedangkan fitur produk 

di Klinik Kecantikan Kartika Aesthetic dengan nilai signifikan 0,030<0,05 dan Klinik Kecantikan 

Erha dengan nilai signifikan 0,011 signifikan <0,05. Serta desain produk di Klinik Kecantikan Kartika 

Aesthetic dengan nilai signifikan 0,034<0,05 dan Klinik Kecantikan Erha dengan nilai signifikan 

0,017<0,05. Berdasarkan analisis data bahwa kesimpulan kualitas produk, fitur produk,  serta desain 

produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Klinik Kecantikan Kartika 

Aesthetic dan Klinik Kecantikan Erha di Bandar Lampung dalam perspektif manajemen islam.   

 

Kata kunci : Kualitas Produk, Fitur Produk, Desain Produk, Keputusan Pembelian. 
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ABSTRACT 

 

 

      In the times and technology makes business competition more advanced. It becomes an 

opportunity to introduce and maintain the product. The number of similar products makes a strategy to 

make it easier for consumers to choose the product they are looking for. With the development of 

consumers, consumer desires also develop where the purchase of a product is no longer a need but also 

a desire. The desire of consumers is not only to meet basic needs but also to problems with physical 

appearance, especially on the face, which is a beauty that is a top priority for users. The formulation of 

the problem in this research is whether product quality, product features, product design have a 

positive and significant effect on purchasing decisions? Then do product quality, product features, 

product design have a positive and significant effect on purchasing decisions for cosmetic products at 

the Kartika Aesthetic Beauty Clinic and Erha Bandar Lampung Beauty Clinic in an Islamic 

management perspective? This study aims to determine the effect of product quality, product features 

and product design on purchasing decisions for cosmetic products and to describe it in an Islamic 

management perspective. 

      This research uses descriptive quantitative method, which is a research method to examine a 

particular population or sample in order to test the hypothesis that has been set. The data collection 

techniques in the form of questionnaires and interviews. Sampling in this study by taking the 

Accidental Sampling technique. And this data collection method using a questionnaire given to 100 

respondents each of 50 respondents and interviews with the Beauty Clinic. 

      The results of this test indicate that product quality has a positive and significant effect on 

purchasing decisions at the Kartika Aesthetic Beauty Clinic with a significant value of 0.014 <0.05 

and the Erha Beauty Clinic with a significant value of 0.025 <0.05. Meanwhile, the product features at 

the Kartika Aesthetic Beauty Clinic with a significant value of 0.030 <0.05 and the Erha Beauty Clinic 

with a significant value of 0.011 with a significant value <0.05. As well as product design at the 

Kartika Aesthetic Beauty Clinic with a significant value of 0.034 <0.05 and the Erha Beauty Clinic 

with a significant value of 0.017 <0.05. Based on data analysis, the conclusion of product quality, 

product features, and product design affects the purchasing decisions of cosmetic products at the 

Kartika Aesthetic Beauty Clinic and Erha Beauty Clinic in Bandar Lampung from an Islamic 

management perspective. 

 

Keywords: Product Quality, Product Features, Product Design, Purchase Decision. 
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MOTTO 

 

س  ا ُْس سِ ي ْس عُ
عَ انْ ٌَّ َي ِ إ  

Artinya : Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
1
 

 

 ِ ٍَ ثِِسۡي َ َيَع انّصٰ ٌَّ ّللّاٰ ٰهٕج اِ انصَّ َٔ ۡثس ا تِانصَّ ٕۡ ٍَ ٰاَيُُٕا اۡستَِعۡيُُ   ياَيَُّٓا انَِّرۡي

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan  

(kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sungguh,  

Allah beserta orang-orang yang sabar.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama RI. 2010. Al-Quran Tajwid dan Terjemah. 2010. (Bandung : Hak cipta, Diponegoro), hlm. 596 
2 Ibid. Hal 24 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. PENEGASAN JUDUL 

Sebagai kerangka kerja yang jelas dan memudahkan untuk dipahami maka judulnya adalah 

“Pengaruh Kualitas Produ, Fitur Produk dan Desain Produk  Klinik Kecantikan Kartika dan 

Klinik Kecantikan Erha terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik dari Perspektif Manajemen 

Islam”. Mulai dari judul skripsi, perlu dijelaskan pengertian dari istilah-istilah tersebut sebagai 

berikut: 

1. Pada pengaruh yaitu mengacu pada kekuatan yang berada di dalam dan muncul dari 

seseorang serta objek dan berkontribusi pada karakter, keyakinan atau prilaku.
3
 

2. Kulaitas Produk, Fitur Produk dan Desain Produk merupakan elemen pengembangan suatu 

jenis atribut agar dapat memberikan nilai tambah dan bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan.
4
 

3. Keputusan Pembelian adalah mengacu pada perilaku yang menggunakan produk berupa 

barang ataupun jasa yang yang dapat memuaskan diri sendiri, serta kemauan atau prilaku 

kesediaan untuk menanggung kemungkinan resiko. 
5
 

Keputusan pembeliaan ini tahapan untuk dimana pembelian mengacu dari keputusan 

konsumen agar memiliki kepercayaan untuk membeli produk tersebut.
6
 

4. Klinik Kecantikan Kartika Aesthetic yaitu klinik kecantikan yang mempunyai perawatan 

kecantikan tubuh dan kulit. Klinik kecantikan yang lokasi di Jalan. Teeuku Ciik Ditiiro 

No.23 Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung 35155. 

5. Klinik Kecantikan Erha merupakan salah satu kinik kecantikan yang memenuhi kebutuhan 

perawatan kecantikan kulit konsumen. Klinik kecantikan tersebut lokasi di Jalan. Sultan 

Hasanuddin No.9, Teluk Betung Utara, Kota Bandar   Lampung, 35225. 

6. Manajemen Islam yaitu suatu ilmu yang memberikan pelajaran pemahaman tentang ajaran 

islam dan metode penyelesaian masalah manajemen atau ekonomi.
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Departemen Pendidikan, "Kamus Indonesia Kedua", (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal.2. 102. 
4 Fandy Tjiptono, "Strategi Pemasaran", edisi ketiga, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), hal.4. 54. 
5 Faridlotul Chusnah, et al, “Pengaruh Juru Bicara Selebritis dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Sabun 

Mandi Lux Mahasiswa FISIP UNDIP Semarang”, Jurnal Administrasi Niaga, Volume 1. No. 4, 2 Juni 2015, halaman 

5. 
6 Philip Kotler dan Gary Armstrong, “The Basics of Marketing”, Volume One (Jakarta: Prehalindo, 2001), hal.1. 165. 
7 Muhammad Arif, “Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Islam”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal.1.  
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B. LATAR BELAKANG 

 

      Diera perkembangan teknologi dalam persaingan bisnis semakin berkembang dengan pesat. 

hal itu merupakan peluang sekaligus tantangan disetiap perusahaan untuk memperkenalkan 

serta  memelihara produknya. Produk sejenis sudah banyak beredar di pasaran, sehingga 

membuat perusahaan untuk mengembangkan strategi agar konsumen lebih mudah dalam 

memilih produk yang mereka cari. perusahaan menggunakan berbagai metode untuk 

memperkenalkan serta memelihara produknya. 

      Seiring adanya perkembangan konsumen maka keinginan konsumen juga berkembang 

dimana dalam membeli produk bukan lagi kebutuhan melainkan melainkan juga keinginan. 

Keinginan manusia merupakan wujud yang berasal dari kebutuhan manusia dan kebutuhan 

manusia ditentukan pada budaya dan kepribadian manusia.  kebutuhan konsumen tidak hanya 

harus memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan pendidikan tetapi juga 

masalah penampilan fisik, terutama pada wajah yaitu kecantikan. kecantikan tersebut 

merupakan prioritas utama pengguna serta dianggap dapat memenuhi kebutuhan.   

      Hal tersebut dapat dijadikan refrensi pada klinik kecantikan yang memandang sebuah 

keinginan sebagai salah satu kebutuhan konsumen. Tidak dapat dipungkiri bahwa wanita jaman 

sekarang menganggap kecantikan dan perawatan kulit sebagai salah satu hal esensial yang 

sangat diperlukan untuk menggunakan, menjaga dan perawatan penampilan, yang dinilai sangat 

berguna. Lihat fenomena ini pada klinik kecantikan yang bergerak di bidang industri kecantikan 

salah satunya pada klinik Kecantikan Kartika Aesthetic dan Klinik Kecantikan Erha yang telah 

merumuskan berbagai strategi produk yang mendapatkan di pasaran serta mempunyai penilaian 

sendiri terhadap konsumen. Adapun untuk mencapai tujuan ini adalah menyediakan lini produk 

yang berperan penting dalam membawa produk tersebut ke benak konsumen. Kecantikan 

tersebut ada didalam diri manusia, mempercantik diri untuk kecantikan bukanlah sesuatu yang 

dilarang oleh Islam, bahkan hal itu wajar bagi manusia, terutama wanita, dan banyak orang 

menyadari pentingnya perawatan. Fenomena ini menjadi dasar maraknya banyak klinik 

kecantikan yang tersebar di dimana mana yang menyediakan layanan dan produk keperawatan 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Klinik kecantikan yang bermunculan saat ini tidak 

hanya memberikan layanan perawatan kulit di klinik saja, tetapi juga menyediakan produk-

produk yang dapat digunakan dalam perawatan di rumah, sehingga konsumen bisa mendapatkan 

efek yang maksimal sesuai keinginannya. Produk tersebut biasanya ada dalam bentuk 

pelembab, pembersih wajah, krim pagi, krim malam, serum, dll. 

      Kosmetik yaitu suatu yang disediakan untuk wanita yang tujuan agar wanita tampil lebih 

cantik dan menarik, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Di sisi lain, kosmetik juga 

dapat menimbulkan efek berbahaya karena terbuat dari bahan kimia yang tidak menimbulkan 

atau menghasilkan produk sampingan. Konsumen memiliki pengaruh yang sama, jadi antara 

satu pengguna dengan lainnya, ada beberapa pengguna yang sesuai. Maka dari itu, klinik 

kecantikan yang saat ini beroperasi perlu mampu berinovasi mendapatkan hasil yang tinggi 

dengan aman tidak menimbulkan efek samping, serta harus juga menyediakan produk 

berkualitas tinggi yang berbeda dengan produk lain, karena pada dasarnya konsumen 

menggunakan produk yang berbeda untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Menurut tujuannya, 

kosmetik dibedakan menjadi dua kategori yaitu kosmetik yang telah menjalani perawatan 

kecantikan. Kosmetik makeup dapat menggunakan sebagai kosmetik wajah, misalnya alas 

bedak, lipstik, alis, blush on, eye shadow, eye shadow dan maskara. Secara garis besar, 

kosmetik make up biasa digunakan untuk memodifikasi pewarna. Dikatakan sejarah Muslim 

bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:  

ٍِ انَُّثِيِّ َصهَّ  ٍِ َيْسُعٍٕد، َع ٍْ َعْثِد ّللاِ ْت َسهََّى قَاَل: َع َٔ  ِّ ٌَ »ى ّللاُ َعهَْي ٍْ َكا          ََل يَْدُخُم اْنَجَُّحَ َي



3 
 

ٍْ ِكْثسٍ   ٍج ِي ِّ ِيْثقَاُل َذزَّ ََْعهُُّ « فِي قَْهثِ َٔ تُُّ َحَسُ ا  ْٕ ٌَ ثَ ٌْ يَُكٕ ُجَم يُِحةُّ أَ ٌَّ انسَّ يٌم يُِحةُّ »َسَُح ، قَاَل: حَ قَاَل َزُجٌم: إِ ًِ ٌَّ ّللاَ َج اَل، اْنِكْثُس تَطَُس إِ ًَ اْنَج

طُ انَُّاسِ  ًْ َغ َٔ  ،  «اْنَحقِّ

     Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi shallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda, 

"Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar debu," 

lalu ada seorang yang berkata, "Sesungguhnya seseorang suka jika pakaiannya indah dan 

sandalnya bagus," maka Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah indah dan menyukai keindahan. 

Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia." (HR. Muslim). 

      Hadits tersebut menegaskan bahwa dilarang menggunakan pakaian, sepatu, tas atau 

aksesoris lainnya untuk hiasan, karena Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Meski 

kecantikan dan kecantikan adalah hal yang wajar, namun kecantikan tidak dilarang dalam Islam. 

Namun untuk mendapatkan manfaatnya, Islam memberikan aturan tentang keindahan ini
8
 

      Dalam perkembangan klinik kecantikan, hal ini dikarenakan konsumen ingin mempercantik 

diri dengan menggunakan produk yang terjamin. Seiring dengan bertambahnya klinik 

kecantikan membuat perusahaan kecantikan terus berinovasi untuk menciptakan produk 

berkualitas tinggi bagi konsumen dan memenangkan persaingan komersial. Semakin banyak 

klinik kecantikan mengarah pada pemberian pelayanan yang semakin banyak kepada 

konsumen, yang akan memberikan peluang dalam pengambilan keputusan pembelian sehingga 

produk dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan.
9
 

Adapun data persaingan klinik kecantikan Kota Bandar Lampung. 

 

Tabel 1.1 Data Persaingan Klinik Kecantikan Kota Bandar Lampung 

No Klinik Kecantikan Alamat Panga Pasar 

1 Natasha Skin Clinic Center  Jl. Jend. Sudirman, Enggal, 

Bandar Lampung 

11% 

2 London Beauty Centre Jl. Diponegoro No. 177, Enggal 

Bandar Lampung 

9% 

3 Kusuma Beauty Clinic Jl. Jend. Sudirman No.92, 

Enggal Bandar Lampung 

14% 

4 Klinik Kecantikan Puspita Jl. M. Husni Thamrin No. 35, 

Gotong Royong, Bandar 

Lampung 

6% 

5 Skin Rachel Jl. Diponegoro No. 92, Sumur 

Batu, Kec. Tlk. Betung Utara, 

Bandar Lampung 

12% 

6 Aira Skin Clinic Jl. Pemuda No. 114, Tj. Karang, 

Bandar Lampung 

8% 

7 Erha Skin Clinic Jl. Sultan Hasanudin No.9 Gn. 

Mas. Kec. Tlk. Betung Utara, 

Bandar Lampung 

20% 

8 Klinik Kartika Aesthetic 

 

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 23, 

Sumber Rejo, Bandar Lampung 

20% 

Total 100% 

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung 

                                                             
8 Aam Amiruddin, "The Magic of Beauty", (Bandung: Kassanza Intellectuals, 2010), hal. 4-5. 
9  Nadia Anastasia, “Analisis Faktor Pembentukan Atribut Produk yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian 

Smartphone Android”, Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 1. 25 No. 1, Agustus 2015, halaman 1. 7. 
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      Mengenai persaingan data tersebut Klinik Kecantikan Kartika Aesthetic dan Klinik 

Kecantikan Erha memiliki persentase yang cukup tinggi diantara Klinik Kecantikan yang 

lainnya, Klinik Kecantikan Kartika Aesthetic dan Klinik Kecantikan Erha memiliki persentase 

yang setara, konsumen di klinik tersebut banyak peminatnya kemudian banyak pesaing yang 

memberikan jasa perawatan klinik kecantikan untuk dapat di berikan pelayanan serta diberikan 

produk yang tinggi untuk konsumen, oleh karena itu konsumen menggunakan produk yang ada 

serta mampu bersaing dengan memberikan konsep yang berkualitas dan lebih menarik dalam 

memenuhi kebutuhan konsumen. 

      Menurut definisi Kotler dan Armstrong, produk dapat dipasarkan untuk menarik perhatian, 

dibeli, digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Menciptakan produk dengan ciri atribut produk 

yang dapat memberikan peminat konsumen yang menjadi suatu pemilihan untuk untuk dapat 

menerapkan pemasaran.  

      Menurut Tjiptono, atribut pada suatu produk merupakan elemen pada suatu penilaian yang 

yang penting kepada seseorang yang digunakan langkah awal pengambilan keputusan untuk 

pembelian.
10

Menurut Kotler dan Armstrong, atribut pada suatu produk adalah layanan yang 

mengembangan produk dengan berkaitann yang ditentukan oleh produk. Atribut pada suatu 

produk produk digunakan sebagai sarana pengenalan produk di Klinik Kecantikan Kartika dan 

Klinik Kecantikan Erha. Biasanya bagian atribut yang paling diperhatikan adalah fungsi, tujuan 

atau manfaat bagi konsumen saat mengkonsumsi suatu produk atau komoditas. Penggunaan 

atribut produk juga dapat mempercepat insentif konsumen saat memilih untuk membeli produk 

yang disediakan oleh produsen, pada atribut produk ini memiliki kualitas produk, fitur produk 

dan desain produk.  

      Mengenai kualitas pada suatu produk pada menurut Kotler dan Armstrong, kemauan produk 

untuk melakukan tujuannya. Dengan adanya kualitas pada suatu produk yang artinya kinerja 

kemampuan produk dalam menjalankan fungsinya. Klinik kecantikan jarang mencoba 

menyediakan produk berkualitas tinggi, karena tidak banyak pelanggan yang menginginkan 

atau bisa mendapatkan produk berkualitas tinggi. Klinik kecantikan akan memilih tingkat 

kualitas sesuai dengan kebutuhan pasar sasaran dan tingkat kualitas produk pesaing, kemudian 

menguji dengan tingkat konsistensi kualitas yang tinggi, yang berarti bahwa kualitas produk 

berarti memastikan bahwa kualitas tidak terganggu. dan secara konsisten memberikan Tingkat 

kinerja yang di target.Selain kualitas produk, ada juga fitur produk. 

      Fitur produk adalah cara bersaing yang dapat dibedakan produk satu dengan produk lainnya. 

Fitur produk sama dengan atribut karakteristik yang tidak di miliki produk lain serta keunikan 

dan istimewaan produk dapat meningkatkan minat konsumen. Dengan adanya fitur produk 

sebagai salah satu cara yang tepat untuk mengatasi pesaing yang menjadi produsen pertama 

serta memperkenalkan fitur baru sehingga memiliki nilai lebih di mata konsumen.  

      Design atau desain adalah fungsi yang di pengaruhi oleh tampilan untuk kebutuhan 

konsumen sesuai dengan fungsi produknya, sehingga dirancang dengan baik yang dapat 

menarik keputusan pembelian. Melalui desain produk Klinik Kecantikan Kartika Aesthetic dan 

Klinik Kecantikan Erha dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing yang   

membantu meningkatkan nilai guna produk, seperti kenyamanan pengguna dan pengemasan. 

Pada desain memiliki perubahan waktu yang tepat untuk menghasilkan proses kinerja produk 

yang baik, serta gaya yang menarik oleh konsumen sehingga melakukan peningkatan pemasaran 

produk.  

      Pada analisis atribut produk yang dilakukan oleh Klinik Kecantikan Kartika Aesthetic dan 

Klinik Kecantikan Erha menunjukkan bahwa perilaku konsumen barang atau jasa yang dibeli 

                                                             
10 Kotler, Philip dan Armstrong, Gary, "Prinsip Pemasaran" , (Jakarta: Erlanga, 2008), hal.22.  
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sebenarnya bukan milik barang atau jasa itu sendiri, melainkan berasal dari ciri atau atribut 

yang melekat pada produk tersebut.
11

 

      Persaingan semakin ketat dalam dunia bisnis membuat perusahaan untuk mengaggap 

sebagai faktor atribut yang mempengaruhi kepada yang melakukan pembelian, semakin lengkap 

produknya, maka semakin besar peluangnya untuk menarik minat konsumen terhadap produk 

tersebut. Hal itu dilakukan pada salah satu Klinik Kecantikan Kartika Aesthetic dan Klinik 

Kecantikan Erha Bandar Lampung. 

      Rasululllah SAW memberikan contoh dengan bagaimana melakukan pelayanan sebaik-

baiknya dan jujur pada persaingan bisnis yang memiliki perbuatan dosa yang dijauhkan. Seperti 

pada QS. Al- Baqarah ayat 188 :
12

 

 

ا ۡ  ا تَِٓآ اِنَى اۡنُحـکَّ ٕۡ تُۡدنُ َٔ انَـُكى تَۡيَُُكۡى تِاۡنثَاِطِم  َٕ ُكهُٕ  اَۡي
ل تَأْ َٔ  

ۡ ٌَ ٕۡ ًُ ـتُۡى تَۡعهَ َۡ اَ َٔ ۡثِى  اِل انَُّاِس تِاَۡلِ َٕ ٍ اَۡي ا فَِسۡيق ا يِّ ٕۡ  ِو نِتَۡاُکهُ

 

Artinya: Jangan menelan sebagian kekayaan di antara cara yang begitu salah, serta tidak 

dibawa harta kepada seseorang sehingga bisa melahap sebagian harta milik orang lain. bahkan 

jika anda mengetahuinya, anda bisa lulus (kejahatan).  

hal tersebut dalam Hadits Rasulullah SAW yang artinya : Kepada Abu Hurairah, Rasulullah 

SAW: Perbuatan terhadap penyuapan serta penyuapan pada hukum. (HR.Ahmad, Abu Dawud, 

dan Tirmizi). 

 

    Adapun klinik Kecantikan Erha Bandar Lampung merupakan klinik perawatan kulit yang 

menyediakan berbagai jenis produk kecantikan yang berkualitas tinggi dan berkembang menjadi 

klinik kulit profesional, menyediakan layanan perawatan yang dipersonalisasi, memperhatikan 

semua aspek kesehatan kulit konsumen,sekaligus kembali memberikan dukungan produk yang 

terjamin yang berbuat langsung dari bahan bahan yang berkualitas tinggi dan produknya aman. 

pada klinik kecantikan erha juga menyajikan berbagai produk yang mampu membuat semua 

kulit lebih bersih, mulus, serta putih lebih cepat dengan menggunakan krim wajah yang juga 

sudah terdaftar BPOM dan tidak memiliki efek samping. Untuk mencapai keputusan 

pembeliaan Klinik Kecantikan Erha juga selalu memberikan kualitas yang terbaik.  

      Klinik Kecantikan Kartika Aesthetic merupakan salah satu tempat yang menyediakan 

produk perawatan yang yang memiliki perawatan kulit agar terlihat sehat dan cantik. Pada  

Kartika Aesthetic selalu fokus pada keputusan pembeliaan, dan keputusan pembelian sangat 

dibutuhkan bagi Klinik Kecantikan Kartika Aesthetic untuk keputusan pembelian Kartika 

Aesthetic yang  bisa diberikan pada kualitas produk yang baik.  

Kualitas produk yang diberikan telah terdaftar BPOM, aman pada produk kemudian tidak 

lengket dan tidak memiliki efek negatif, serta krim wajah tidak menimbulkan ketergantungan 

pada wajah. Kemudian kualitas pelayanan yang diberikan ditanggani langsung oleh tenaga 

medis yang profesional dan legal serta untuk pelayanan sangat ramah, baik dan mampu 

menjawab kebutuhan konsumen, klinik kecantikan Kartika Aesthetic  menyediakan produk 

kosmetik jenis krim pemutih wajah untuk kecantikan kulit, berikut dilihat dari data tersebut : 

 

 

 

                                                             
11 Simamora, Bilson, "Memenangkan pasar melalui pemasaran yang efektif dan profitabilitas", (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Umum, 2001), hal.9. 
12 Norva dewi, "Bisnis dari Perspektif Islam", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 1. No. 01, 1 Desember 2015, 

h. 38-39. 
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Tabel 1.2 Data Harga Produk Kosmetik Jenis Krim Pemutih Wajah Klinik Kecantikan 

Kartika Aesthetic Bandar Lampung 

No Produk Harga 

1 Incelikle Whitening Cream (for oily skin) Rp. 92.000 

2 Incelikle Whitening Cream Rp. 92.000 

3 Incelikle Sunscreen Moisturizer Rp. 87.000 

4 Incelikle Acne Daily Cream Rp. 92.000 

5 Incelikle Sunscreen Brightening Rp. 92.000 

6 Incelikle Sunscreen Oily Rp. 92.000 

7 Incelikle Facial Wash Moisturizer Rp. 56.000 

8 Incelikle Facial Wash Oily Rp. 56.000 

9 Incelikle Facial Soap Brightening Rp. 66.000 

10 Incelikle Toner Acne Rp. 66.000 

11 Incelikle Skin Fresh Toner Rp. 67.000 

12 Incelikle Serum Glowing    Rp. 214.000 

13 Incelikle Acne Serum   Rp. 163.000 

14 Incelikle Acne Lotion Rp. 72.000 

Sumber: Klinik Kecantikan, 2020 

 

      Berdasakan Tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh harga telah disajikan sesuai dengan 

masing masing produk. Produk yang digunakan untuk mempercantik atau merawat diri, pada 

produk Incelikle Serum Glowing dan Incelikle Acne Serum memiliki tingkat harga yang paling 

tinggi diantara produk lainnya karena produk tersebut memiliki bahan yang berkualitas baik. 

Sedangkan produk lainnya mempunyai harga yang relatif lebih terjangkau. Pada Incelikle 

Whitening Cream (for oily skin) memiliki banyak peminat untuk melakukan keputusan 

pembelian karena memiliki harga dan kualitas terbaik.  

 

Mengenai uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Atribut Produk Klinik Kecantikan Kartika Aesthetic dan Klinik Kecantikan Erha 

Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik dalam Perspektif Manajemen Islam”. 
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C. IDENTIFIKASI DAN BATASAN MASALAH 

      Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka di perlukan identifikasi dan batasan 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Identifikasi dan batasan masalah dibuat 

dikarenakan banyaknya yang mempengaruhi permasalahan yang di teliti, sehingga penelitian ini 

di fokuskan pada pengambilan keputusan pembeliaan produk kosmetik jenis krim pemutih 

wajah di Klinik Kecantikan Kartika Aesthetic, pada Klinik Kecantikan Erha ini hanya 

pembanding dari Kecantikan Kartika Aesthetic. adapun faktor faktor yang mempengaruhi hanya 

yang berkaitan dengan variabel yaitu kualitas produk, fitur produk dan desain produk.  

 

D. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

produk kosmetik pada Klinik Kecantikan Kartika Aesthetic dan Klinik Kecantikan Erha 

Bandar Lampung? 

2. Apakah fitur produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

produk kosmetik pada Klinik Kecantikan Kartika Aesthetic dan Klinik Kecantikan Erha 

Bandar Lampung? 

3. Apakah desain produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

produk kosmetik pada Klinik Kecantikan Kartika Aesthetic dan Klinik Kecantikan Erha 

Bandar Lampung? 

4. Apakah kualitas produk, fitur produk dan desain produk secara simultan berpengaruh 

positif dan sigifikan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik pada Klinik 

Kecantikan Kartika Aesthetic dan Klinik Kecantikan Erha Bandar Lampung? 

5. Apakah kualitas produk, fitur produk dan desain produk berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian produk kosmetik pada Klinik Kecantikan Kartika Aesthetic 

dan Klinik Kecantikan Erha Bandar Lampung dalam perspektif manajemen islam? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 



8 
 

E. TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah kualitas produk berpengaruh positif signifikan 

terhadap keputusan pembelian produk kosmetik pada Klinik Kecantikan Kartika Aesthetic 

dan Klinik Kecantikan Erha Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui dan memahami apakah fitur produk berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk kosmetik pada Klinik Kecantikan Kartika Aesthetic dan 

Klinik Kecantikan Erha Bandar Lampung. 

3. Untuk mengetahui dan memahami apakah desain produk berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk kosmetik pada Klinik Kecantikan Kartika Aesthetic dan 

Klinik Kecantikan Erha Bandar Lampung. 

4. Untuk mengetahui dan memahami apakah kualitas produk, fitur produk dan desain produk 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik pada klinik 

kecantikan Kartika Aesthetic dan Klinik Kecantikan Erha Bandar Lampung. 

5. Untuk mengetahui dan memahami apakah kualitas produk, fitur produk dan desain produk 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik pada klinik 

kecantikan Kartika Aesthetic dan Klinik Kecantikan Erha Bandar Lampung dalam 

perspektif ekonomi islam. 

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat yaitu sebagai berikut.  

1. Bagi Klinik Kecantikan  

Penelitian ini dapat memberikan informasi terkait keputusan pembeliaan konsumen di 

Klinik Kecantikan Kartika Aesthetic sehingga perusahaan dapat mengambil langkah 

langkah strategis guna memaksimalkan penjualan dalam perusahaan. 

2. Bagi BPOM  

Penelitian ini dijadikan sebagai masukan masyarakat dan pemberi kebijakan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan terhadap atribut produk yang dijadikan bahan informasi. 

3. Bagi Peneliti  

Penelitian ini dapat menambah pengalaman dalam permasalahan di bidang pemasaran dan 

memperluas pengetahuan tentang pengaruh dari masing masing atribut produk terhadap 

keputusan pembeliaan serta dapat dijadikan acuan bagi peneliti untuk menerapkan ilmu, 

wawasan, dan kemampuan yang diperoleh selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam prodi Manajemen Bisnis Syariah. 
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G. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN 

Digunakan untuk melihat dan mengetahui apakah ada penelitian sebelumnya atau penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:  

1. Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Bagus Sudrajad1, Dwi Retno Andriani  (2015) dan 

berjudul  “Pengaruh Atribut Produk  Terhadap Keputusan Konsumen membeli produk 

Produk Jamur Tiram cincang Di Allanifood, Malang Jawa Timur”. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa semua atribut produk (sepertii kemasan, kualitas, dan harga), kecuali 

merek, akan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk abon jamur 

ailani. Teori inilah yang menjadi alasan diolahnya jamur tiram putih. Saat ini semakin 

banyak produk atau pesaing yang serupa telah menarik perhatian konsumen dengan atribut 

yang berbeda-beda, seperti suwiran daging, abon ikan, dan abon jantung pisang, yang 

memungkinkan konsumen memiliki banyak pilihan produk di pasaran. Variasi merek dan 

atribut yang melekat pada produk serta keunggulan masing-masing merek tersebut 

memhasilkan pemahaman yang di berikan oleh perusahaan yang merupakan cara untuk 

mempengaruhi keputusan konsumen.
13

  

2. Penelitian ini dilakukan oleh Yen Efawati (2020) dengan judul ”Memahami Tren Atribut 

Produk :“Perilaku Konsumen saat Memilih Produk Minuman dan Implikasinya bagi 

Industri”. Hasil ini menunjukkan bahwa merek dan kualitas memiliki pengearuh penting 

terhadap keputusan pembelian konsumen, sedangkan pelabelan dan kemasan tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan. Pada secara bersama-sama, merek, label, kualitas, 

maupun kemasan juga dapat memepengaruhi keputusan pembelian. Dalam penelitian ini 

menyoroti atribut produk yang merupakan elemen penting dalam proses pemasaran karena 

dapat memberi nilai tambah bagi konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa atribut produk 

perlu diperhatikan dan ditingkatkan agar dapat bersaing dengan produk sejenis. Teori inilah 

mempunyai banyak faktor yang dipengaruhi konsumen dalam memilih produk minuman, 

konsumen juga dapat tertarik seperti merek, warna, desain, rasa dan atribut produk dan 

ainnya. Ada juga yang memilih karena minuman tersebut sedang tren saat itu. Karna itu 

pelaku usaha perlu mengambil peluang ini dengan meningkatkan nilai tambah pada atribut 

yang melekat pada produk tersebut agar lebih menarik dan akhirnya dapat meningkatkan 

volume penjualan. Oleh karena itu, atribut produk dianggap sebagai elemen terpenting 

pada proses pemasaran produk.
14

  

3. Penelitian ini dilakukan oleh Bayu Widiyatno (2008) yang berjudul “Pengaruh Atribut 

Produk bagi Proses Keputusan untuk membeli. pada studi Konsumen entra Industri Jeans 

Kecamatan Ulujami”. Hal ini pada analisis regresi berganda menunjukan bahwa atribut 

produk memiliki pengaruh positif pada proses keputusan pembelian. Hasil itulah  

menunjukan untuk proses keputusan pembelian mempengaruhi terhadap atribut produk. 

Teori tersebut, sejak orang mengikuti tren trend pasar produk jeans pun berubah. orang 

selalu ingin tampil lebih modern dengan produk jeans mereka. Tetapi beberapa orang 

mengenakan jeans sebagaimana adanya dipengaruhi oleh faktor internal. misalnya dalam 

menghadapi saingan yang berkembang seperti persaingan internasional, maka perlu 

dilakukan penguatan brand awaraness dan pemahaman positioning perusahaan dibenak 

konsumen. Oleh karena itu pada setiap perusahaan yang berkembang harus dapat 

menghasilkan produk yang dibutuhkan serta di inginkan oleh konsumen, karena dengan 

                                                             
13  Ahmad Bagus Sudrajad1, Dwi Retno Andriani, “Pengaruh atribut produk terhadap pengambilan keputusan 

konsumen saat membeli produk jamur tiram cincang di Allanifood Malang Jawa Timur”, Jurnal Sosial Ekonomi, Vol. 1. No. 

26 2, (Agustus 2015), hlm.71-79. 
14 Yen Efawati, ”Memahami Tren Atribut Produk : Tinjauan Perilaku Konsumen dalam Memilih Produk Minuman dan 

Implikasinya Pada Industri”, International Journal Administration Business and Organization, Vol 1 No 2, (2020), h. 28.  
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memahami hal tersebut konsumen pada perusahaan dapat merencanakan untuk 

mendapatkan produk yang berkualitas
15

 

4. Penelitian ini dilakukan oleh Erna Ferrinadewi (2005) dari judul “Atribut Produk yang 

harus mempertimbangkan saat membeli Kosmetik di surabaya dan Pengaruhnya terhadap 

Kepuasan Konsumen”. Oleh karena itu, konsumen menyakini ada 3 faktor dalam memilih 

produk kosmetik yaitu pada kualitas. Pengaruh terhadap kepuasan konsumen kosmetik 

lebih besar dari pada faktor resiko. Teori tersebut cara untuk memenangkan persaingan, 

yaitu produk yang dibedakan, diferensiasi yang efektif secara tidak langsung 

mempengaruhi atribut produk yang diharapkan konsumen melalui pemutakhiran. 

Walaupun produknya diproduksi secara masal namun jika desainnya dapat memenuhi 

ekspetasi semua orang, maka nilai konsumen akan meningkat. Pemasar terus mempelajari 

perubahan espetasi konsumen sambil terus memperbarui atribut produk untuk membedakan 

diri dari pesaing.
16

 

5. Penelitian ini dilakukan oleh Linggar Eka Setyanto, Zainul Arifin, Sunarti (2012) dengan 

judul “Pengaruh Atribut Produk pada Keputusan Pembelian iPhone”. Pada hasil tersebut 

menghasilkan bahwa Merek, Kualitas, Fitur, dan Desain mempunyai pengaruh secara 

simultan yang memiliki pengaruh penting pada Keputusan Pembelian. Teori ini digunakan 

saat memilih iPhone karena iPhone memiliki keunggulan dengan kompotitornya. iPhone 

memiliki processor berkecepatan tinggi yang sistem operasi iOS oleh Apple. Kelebihan  

dari ini yaitu dapat menyediakan perangkat lunak antivirus yang baik untuk yang memakai 

iPhone di berbagai aplikasi dengan lebih mudah, termasuk berbayar dan gratis.
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Bayu Widiyatno, “Dampak Atribut Produk terhadap Proses Keputusan Pembelian. Studi Kasus Konsumen Industri 

Jeans di Kecamatan Urujami, Kabupaten Permalang”, Jurnal Analisis Manajemen, Volume 1, 2012, h. 7-10.  
16  Erna Ferrinadewi, “Atribut Produk yang Dipertimbangkan dalam Pembelian Kosmetik serta Pengaruhnya 

terhadap Kepuasan Konsumen”, Jurnal Manajemen & Kewirausahaan, Vol. 7 No. 2, September, 2005, h.139-151. 
17 Linggar Eka Setyanto, Zainul Arifin, Sunarti, “Pengaruh Atribut Produk Terhadap  Keputusan Pembeliaan”, Jurnal 

Administrasi Bisnis, Vol. 26 No. 2 Mei (2017), h.19-27.  
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H. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematis pada penulisan skripsi dalam penelitian ini disusun dalam bentuk sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 

Bagian awal skripsi ini berisi cover skripsi, halaman sampul, halaman abstrak, halaman 

pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, 

riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu dan sistematis penulisan.  

2. Bagian Subtansi  

Bagian inti skripsi ini terdiri dari:  

 

BAB I                                   PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang                            

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu 

dan sistematika penulisan.  

 

BAB II                                 LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi teori-teori mengenai manajemen 

pemasaran, produk (Product), strategi Produk, produk dalam 

perspektif ekonomi islam, perilaku konsumen menurut 

pandangan islam, hubungan atribut produk terhadap 

keputusan pembelian, unsur-unsur atribut produk, hubungan 

kualitas produk dengan keputusan pembelian, hubungan fitur 

produk dengan keputusan pembelian, hubungan desain 

produk dengan keputusan pembelian, keputusan pembelian, 

pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian, 

tahap-tahap proses pengambilan keputusan, keputusan 

pembelian menurut perspektif ekonomi islam, faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan pembelian, kerangka berfikir 

dan hipotesis. 

 

BAB III                                METODE PENELITIAN  

Pada bab ini berisi waktu dan tempat penelitian, pendekatan 

dan jenis penelitian, populasi, sampel dan pengumpulan 

data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, uji 

validitas dan reliabilitas data, uji prasarat analisis dan uji 

hipotesis.  

 

BAB IV                                HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini berisi tentang deskripsi data dan pembahasan 

hasil penelitian dan analisis secara kuantitatif. 

 

BAB V                                 PENUTUP  

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh penulis serta rekomendasi penulis untuk 

tempat penelitian . 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian akhir dari skripsi ini berisi daftar rujukan dan lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Teori yang Digunakan 

a. Manajemen Pemasaran  

      Grand Theory dalam penelitian ini yaitu mengenai manajemen pemasaran. 

Menurut Kotler dalam Abubakar, pemasaran pada umumnya dipandang sebagai tugas 

untuk menciptakan, memperkenalkan, dan menyerahkan barang dan jasa kepada 

konsumen dan perusahaan.
18

 Sedangkan menurut Abdullah dan Tantri pemasaran 

adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang direncanakan untuk merencanakan 

menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang barang yang dapat 

memuaskan keinginan dan jasa baik kepada para konsumen saat ini maupun 

potensial.
19

 Menurut Kotler dan Keller, manajemen pemasaran adalah sebuah ilmu 

yang mempelajari tentang tata cara pemilihan dan memperoleh target pasar, 

mempertahankan, dan mengembangkan pelanggan dengan menciptakan, 

menyampaikan dan mengkomunikasikan keunggulan suatu nilai kepada pelanggan. 

Orang-orang pemasaran memasarkan 10 tipe entitas, barang, jasa, acara, pengalaman, 

orang, tempat, properti (hak kepemilikan), organisasi, informasi dan ide.
20

 

      Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen 

pemasaran (marketing manajemen) merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan 

pemikiran, penetapan harga, promosi serta penyaluran gagasan, barang, dan jasa untuk 

menciptakan pertukaran yangsaling menguntungkan bagi individu dan organisasi. 

Mempelajari ilmu di bidang manajemen pemasaran adalah sangat penting bagi 

perusahaan tersebut karena hal ini menyangkut kelangsungan hidup perusahaan untuk 

kedepannya, oleh sebab itu perusahaan dituntut untuk dapat menjalankan etos kerja 

yang efektif dan efisien demi terwujudnya cita-cita perusahaan.s 

 

b. Produk (Product) 

a. Pengertian Produk (Product) 

Salah satu komponen strategi pemasaran yang penting adalah produk. Karena 

produk merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan 

untuk di beli, untuk digunakan atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan 

dan kebutuhan.
21

Banyak orang menganggap produk adalah suatu penawaran 

nyata, tetapi produk bisa lebih dari itu. Secara luas produk (Product) adalah 

segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu 

keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, 

tempat, property, organisasi, informasi, dan ide.
22

 Produk juga bisa didefinisikan 

sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar untuk mendapatkan 

perhatian dari konsumen dan bisa memenuhi kebutuhan ataupun kebutuhan. 

b. Klasifikasi Produk (Product)  

Pada dasarnya produk yang dibeli konsumen itu dapat dibedakan atas tiga 

tingkatan, yaitu: 

                                                             
18 Rusydi Abubakar, Manajemen Pemasaran, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 2. 
19 Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2016),h.  2. 
20 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi Ketiga Belas Jilid I, (Jakarta: Gelora Aksara 

Pratama, 2009),h.  6. 
21 Kasmir, Studi Kelayakan Bisnis, Cet. Ke-2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), h. 51. 
22 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, (Jakarta:PT. Gramedia Utama, 2010), h.4. 
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 Produk inti (core product), yang merupakan inti atau dasar yang 

sesungguhnya dan produk yang ingin diperoleh atau didapatkan oleh seorang 

pembeli atau konsumen dari produk tersebut. 

 Produk Formal (formal product), yang merupakan bentuk, model, 

kualitas/mutu, merk dan kemasan yang menyertai produk tersebut. 

 Produk tambahan (augemented product), adalah tambahan produk formal 

dengan berbagai jasa yang menyertainya.
23

 

Berdasarkan daya tahan dan wujud tidaknya produk yang dihasilkan, maka produk 

dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelompok, yakni : 

 Barang tidak tahan lama atau sering disebut dengan bahan yang terpakai habis 

(Non Durable Goods) adalah barang berwujud yang secara normal biasanya 

dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan. 

 Barang tahan lama (Durable Goods) adalah barang berwujud yang biasanya 

secara normal dapat bertahan lama sehingga dapat digunakan dalam banyak 

pemakaian. 

 Jasa (Service) adalah suatu aktifitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan 

untuk dijual.
24

 

 

c. Strategi Produk  

Tujuan dari menawarkan produk ke pasar selain untuk mengenalkan produk yang 

dimiliki juga bertujuan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Strategi 

produk yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan 

produknya adalah sebagai berikut : 

1. Menurut Logo dan Motto 

Logo merupakan ciri khas suatu perusahaan produk, sedangkan motto merupakan 

serangkaian kata yang berisikan visi dan misi perusahaan dalam melayani 

masyarakat. Baik logo maupun motto harus dirancang secara baik dan benar. 

Dalam menentukan logo dan motto perlu beberapa pertimbangan, yaitu : 

 Harus memiliki arti (dalam arti positif)  

 Harus menarik perhatian  

 Harus mudah diingat 

2. Menciptakan kemasan 

Kemasan merupakan pembungkus suatu produk. Penciptaan kemasanpun harus 

memenuhi berbagai persyaratan. Seperti: 

 Kualitas kemasan (tidak mudah rusak) 

 Bentuk atau ukuran termasuk desain menarik dan sebagainya 

3. Menciptakan merek merupakan suatu tanda bagi konsumen untuk mengenal 

barang atau jasa yang ditawarkan. Pengertian merek sering diartikan sebagai 

nama, istilah, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya. Agar merek mudah 

dikenal masyarakat, penciptaan merek harus mempertimbangkan faktor-faktor 

berikut : 

 Mudah diingat 

 Terkesan hebat dan modern 

 Memiliki arti (dalam arti positif) 

                                                             
23 Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, Dasar, Konsep, dan Strategi, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1996), 

h. 202. 
24 Philip Kotler, Kevin Lane Kelle, Manajemen Pemasaran, Jilid 2 (Jakarta :PT INDEKS),h.6. 
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 Menarik Perhatian 

4. Keputusan Label  

Label merupakan suatu yang dilekatkan pada produk yang ditawarkan dan merupakan 

bagian dari kemasan. Di dalam label harus dijelaskan : 

 Siapa yang membuat 

 Dimana dibuat 

 Kapan dibuat 

 Cara menggunakannya 

 Waktu kadaluarsa dan informasi lainnya.
25

 

 

d. Produk dalam Perspektif Ekonomi Islam 

      Jika dilihat dari perspektif Ekonomi Islam, produk yang dipasarkan merupakan 

senjata yang sangat bagus dalam memenangkan persaingan apabila memiliki mutu 

atau kualitas yang tinggi. Sebaliknya produk yang mutunya rendah akan sukar untuk 

memperoleh citra dari para konsumen. Oleh karena itu, produk yang dihasilkan harus 

diusahakan agar tetap bermutu baik.
26

 

Sebagai Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah : 168 :  

 

ا فِى اَْلَْزضِ  ًَّ ا ِي ْٕ   ٰيٓاَيَُّٓا انَُّاسُ  ُكهُ

 ٌٍ ثِْي ٔ   يُّ ّ   نَُكىْ  َعُد ٍِ   اََِّ ْيٰط خِ  انشَّ ٰٕ ََل  ُخطُ َّٕ تَ ْٕ   َحٰهل   طَيِّث ا.تَّثُِع

 

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat 

di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah langkah syaitan, karena 

sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”
27

 

      Dari surah tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk memproduksi sebuah barang 

seorang muslim harus memperhatikan kualitas produk tersebut sehingga nantinya 

produk yang ditawarkan bisa memberikan manfaat dengan baik. 

Menurut Al-Muslih, ada tiga hal yang perlu dipenuhi dalam menawarkan sebuah 

produk : 

1. Produk yang ditawarkan memiliki kejelasan barang, kejelasan ukuran/takaran, 

kejelasan komposisi, tidak rusak/kadaluarsa dan menggunakan bahan yang baik. 

2. Produk yang diperjual belikan adalah produk yang halal. 

3. Dalam promosi maupun iklan tidak melakukan kebohongan. Sebagaimana dalam 

hadits Rasulullah SAW, yang menjelaskan tentaang larangan menipu dalam jual 

beli dan pemasaran produk ; 

 

ٍْ تَْيع اْنَغَسز َع َٔ ٍْ تَْيعِ اْنَحَصاِج  َسهََى َع َٔ  ِّ ُل ّللاِ َصهَى ّللاُ َعهَْي ْٕ ٍْ أَِب َُْسْيَسجَ قَاَل َََٓى َزُس  َع

اُِ ُيْسهِىٌ ) َٔ ِِ (َز   

 
Artinya : Dari Abu Hurairah : Rasulullah SAW melarang jual beli dengan hashah 

(melempar batu kerikil) dan jual beli dengan menipu. (HR. Muslim).  

      Hadits diatas menjelaskan tentang larangan Rasulullah terhadap dua jenis jual beli, 

yaitu jual beli dengan cara mengundi dan jual beli dengan cara menipu. Penipuan 

                                                             
25 Kasmir, Kewirausahaan,(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 175. 
26 Indriyo Gitosudarmo, Manajemen Pemasaran, (Yogyakarta, BPFE, 2000),h. 139. 
27 Al-Quran Surat Al-Baqoroh ayat 168, Al-Quran dan terjemahannya, (Jakarta:DEPAG.RI,1987), h.41. 
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dalam hal ini seperti, barang yang di iklankan atau di promosikan dalam bentuk 

katalog dan brosur berbeda dengan barang atau produk yang disediakan.
28

 

 

e. Perilaku Konsumen Menurut Pandangan Islam 

      Islam sudah mengatur seluruh bagian manusia termasuk perilaku dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya begitu pula masalah konsumsi dimana islam mengatur bagaimana 

manusia melakukan kegiatan konsumsi yang nantinya akan membawa kemaslahatan 

pada hidupnya. Al-Quran dan hadits adalah pedoman bagi manusia untuk media dalam 

mengatur kehidupannya serta supaya manusia di jauhkan dari hal yang hina karena 

perilaku konsumsinya, perilaku konsumen harus mengidentitaskan hubungan dirinya 

dengan Allah Swt.
29

 

 

f. Hubungan Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

      Atribut produk adalah salah satu hal yang ada di benak konsumen yang dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan proses keputusan pembelian, Maka produsen harus 

memperlihatkan atribut apa saja yang dapat mempengaruhi konsumen untuk 

melakukan pembelian terhadap produk yang dibuat. Sedangkan keputusan untuk 

membeli atau tidaknya suatu produk yang ditawarkan merupakan kesimpulan dari 

sejumlah keputusan yang diambil dari tahap-tahap keputusan pembelian sebelumnya. 

Dalam menyusun kebijakan yang berhubungan dengan produk yang dihasilkan, maka 

perusahaan wajib memperhatikan kualitas, fitur, desain, dan lain-lainnya sebagai 

atribut produk yang nantinya melekat pada produk yang dihasilkan. Hal tersebut 

terjadi karena pada dasarnya, semua produk atribut yang nantinya akan menjadi ciri 

khas dan membedakan produk tersebut dengan produk lain yang sejenis. Kegiatan 

merancang, merencanakan, mengembangkan dan mengelola produk itu sendiri harus 

sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen. Oleh karena itu, kegiatan 

tersebut harus dilakukan dengan hati hati karena dengan adanya kesalahan dalam 

merumuskan macam keinginan dan kebutuhan tersebut akan mengakibatkan inovasi 

atau pengembangan produk yang akan dihasilkan menjadi sia-sia.
30

 

      Pada keputusan pembelian membuat peringkat atas atribut yang dimiliki oleh 

sebuah produk dan membentuk nilai untuk membeli, biasanya keputusan pembelian 

konsumen adalah membeli produk dengan atribut yang paling disukai. 
31

Menurut 

Kotler dan Amstrong keputusan pembelian merupakan suatu kegiatan individu yang 

secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan produk yang 

ditawarkan. Ketika konsumen ingin membeli barang atau jasa yang akan, dikonsumsi, 

pertimbangan pertama yang dilakukan adalah membandingkan nilai- nilai atribut pada 

masing-masing barang atau jasa tersebut.  

 

 

 

                                                             
28 Nurlisah, “Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Peningkatan Volume Penjualan Lipaq Saqbe Mandar pada Malolo 

Grup Kabupaten Polewali Mandar dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi Prodi Ekonomi Islam UIN Alauddin, 

Makassar, 2018), h.18. 
29 Abdul Ghafur, Perbankan Syariah di Indonesia,(Yogyakarta :Gajah Mada University,2007), h.87. 
30  Windya Eka Arifiana, “Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembeliaan pada Ibu Rumah Tangga 

Perumahan Bumi Asri Sengkaling RW 05 Desa Mulyoagng Kecamatan Dau Kabupaten Malang Pembeli Detergen 

Rinso”, Jurnal Ilmu Administrasi Unoversitas Brawijaya, Vol.5 No.4, 2017, h.2. 

Vidya Hanesty Purbarani, “Analisis Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas Produk, Diferensiasi Produk, Kualitas 

Layanan dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian”, Jurnal Undip, Vol. No. 3 2013,h.9 
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g. Unsur Unsur Atribut Produk 

Dapat dikelompokan dalam tiga unsur penting, yaitu kualitas produk (product quality), 

fitur produk (product features), dan desain produk (product design).32
 

1) Kualitas Produk (product quality)  

Kualitas adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya. 

Kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian yang dihasilkan, 

kemudahan dioperasikan dan diperbaiki, dan atribut lain yang berharga pada 

produk secara keseluruhan. Menurut American Society for Quality Contro, 

kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat suatu produk atau pelayanan yang 

berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan 

atau tersirat, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas produk merupakan tingkat 

mutu produk yang ditentukan oleh kemampuannya memenuhi kebutuhan utama 

pembeli atau manfaat inti. Mutu atau kualitas produk ditentukan oleh konsumen 

bukan produsen. 

2) Fitur Produk (product features) 

Sebuah produk dapat ditawarkan dengan beraneka macam fitur. Perusahaan dapat 

menciptakan model dengan tingkat yang lebih tinggi dengan menambah beberapa 

fitur. fitur produk merupakan sarana kompetitif untuk membedakan produk suatu 

perusahaan dengan perusahaan lainnya atau pesaing. Fitur produk identik dengan 

sifat dan sesuatu yang unik, khas, dan istimewa yang tidak dimiliki oleh produk 

lainnya. Beberapa produsen yang inovatif selalu berusaha menciptakan fitur-fitur 

produk yang lebih menarik dibandingkan dengan produk pesaing mereka, dan 

merupakan salah satu cara yang efektif untuk memenangkan persaingan. 

3) Desain Produk (product design) 

Desain atau rancangan adalah totalitas keistimewaan yang mempengaruhi 

penampilan fungsi produk dari segi kebutuhan pelanggan. Desain memiliki 

konsep yang lebih luas dari pada gaya. Desain salain mempertimbangkan faktor 

penampilan, juga bertujuan untuk memperbaiki produk, mengurangi biaya 

produksi, dan menambah keunggulan bersaing. 

 

h. Hubungan Kualitas Produk dengan Keputusan Pembelian 

      Kualitas produk adalah karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan konsumen yang dinyatakan atau 

diimplikasikan.
33

 Perusahaan yang memuaskan sebagian besar kebutuhan 

konsumennya sepanjang waktu disebut perusahaan berkualitas, tetapi harus dibedakan 

antara kesesuaian kualitas, dan kinerja (tingkat) kualitas. 
34

Kualitas terdiri dari 

sejumlah keistimewaan produk, yang memenuhi keinginan konsumen, dengan 

demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk. Kualitas selalu berfokus 

pada konsumen. Kualitas mempunyai dampak langsung pada kinerja produk atau jasa. 

Oleh karena itu, kualitas berhubungan erat dengan nilai dan kepuasan pelanggan. 

Kualitas produk mempunyai dua dimensi tingkat dan konsistensi. Dalam 

mengembangkan sebuah produk, mula-mula pemasar harus memilih tingkat kualitas 

yang akan mendukung positioning produk. Di sini kualitas produk berarti kualitas 

                                                             
32 Philip Kotler dan Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, (Jakarta: PT. Indeks Gramedia,2004), h.347. 
33 Kotler, Philip dan Gary Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran. Jilid 1. Edisi Kedua belas, (Jakarta: Erlangga, 

2012),h.18. .  

Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi Kedua belas. Jilid 1. Cetakan Keempat.( 

JakartaPT. Indeks. , 2011),h.22.  
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kinerja kemampuan produk untuk melaksanakan fungsinya. Perusahaan jarang 

berusaha menawarkan tingkat kualitas kinerja yang setinggi mungkin sedikit 

pelanggan yang menginginkan atau mampu menjangkau tingkat kualitas tinggi yang 

ditawarkan. Perusahaan memilih tingkat kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar 

sasaran dan tingkat kualitas produk pesaing kemudian suatu tindakan yang diberikan 

oleh perusahaan untuk memenangkan persaingan di pasar dengan menetapkan 

sekumpulan perbedaan-perbedaan yang berarti pada produk atau jasa yang ditawarkan 

untuk membedakan produk perusahaan dengan produk pesaingnya, sehingga dapat 

dipandang atau dipersepsikan konsumen bahwa produk yang berkualitas tersebut 

mempunyai nilai tambah yang diharapkan oleh konsumen. Perusahaan yang memiliki 

produk yang selalu memiliki inovasi akan membuat konsumen tidak jenuh dan 

memiliki alternatif dalam melakukan keputusan pembelian dan menggunakan suatu 

produk. Pendapat tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Moehammad Ikhwanuddin yang mengungkapkan bahwa kualitas produk yang 

dianggap baik oleh konsumen akan menciptakan keputusan pembelian. Keputusan 

pembelian akan dilakukan ketika konsumen sudah memilih produk yang cocok untuk 

memenuhi kebutuhannya. Keputusan pembelian adalah tahap dalam proses 

pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen benar-benar membeli, Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kualitas produk dengan 

keputusan pembelian 

 

i. Hubungan Fitur dengan Keputusan Pembelian 

      Fitur adalah sarana kompetitif untuk mendiferensiasikan produk perusahaan dari 

produk pesaing. Cara perusahaan untuk mengidentifikasi dan memutuskan fitur baru 

mana yang akan ditambahkan ke dalam produknya adalah dengan melakukan survei 

secara periodik kepada pembeli yang menggunakan produknya. Hasil dari survei 

tersebut dapat memberikan ide bagi perusahaan untuk menambahkan fitur lain pada 

produknya. Fitur produk dapat mempengaruhi keputusan pembelian, karena suatu 

produk dapat ditawarkan dengan berbagai fitur. Suatu model yang disebut ”model 

awal”, dengan sesuatu tanpa kelebihan (ekstra) sebagai titik awal. Perusahaan dapat 

menciptakan model tingkat lebih tinggi dengan menambahkan fitur. Sebagai produsen 

pertama memperkenalkan suatu fitur baru yang dibutuhkan dan bernilai adalah salah 

satu cara bersaing yang paling efisien. Beberapa perusahaan sangat inovatif dalam 

menambahkan fitur baru. Pendapat tersebut juga didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Moehammad Ikhwanuddin Salah satu cara yang paling efektif bagi 

perusahaan dalam mengungguli kompetitornya adalah dengan menjadi produsen 

pertama yang memperkenalkan fitur baru yang memiliki nilai lebih di mata konsumen 

sehingga perusahaan dapat menawarkan sebuah produk dalam berbagai macam fitur 

dengan tingkat model yang tinggi. Fitur bersifat pilihan atau option bagi konsumen. 

 

j. Hubungan Desain dengan Keputusan Pembelian  

      Desain adalah konsep yang lebih besar daripada gaya. Desain juga proses 

perencanaan atau perancangan suatu objek yang bertujuan agar objek yang diciptakan 

memiliki fungsi, memiliki nilai keindahan, dan berguna bagi manusia. Secara 

etimologis istilah desain berasal dari bahasa Inggris, yaitu “design” yang artinya reka 

rupa, rencana, atau rancangan. Di dalam proses desain akan memperhitungkan 

berbagai aspek, seperti; estetika, fungsi, dan berbagai aspek lainnya yang diperoleh 

dari riset dan pemikiran manusia. Desain produk dapat mempengaruhi keputusan 
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pembelian, karena desain sangat penting terutama pembuatan dan pemasaran jasa 

eceran, busana, barang kemasan, dan peralatan tahan lama. Desainer harus 

menemukan berapa banyak yang diinvestasikan dalam bentuk pengembangan fitur, 

kinerja, kesesuaian, ketahanan, keandalan, kemudahan perbaikan, dan gaya. Bagi 

pelanggan, produk yang dirancang dengan baik adalah produk yang penampilannya 

menyenangkan dan mudah dibuka, dipasang, digunakan, diperbaiki dan disingkirkan. 

Desainer harus memperhitungkan semua faktor ini. Pendapat atas desain yang baik 

sangat meyakinkan terutama bagi perusahaan produk konsumen yang lebih kecil dan 

perusahaan pemula yang tidak mempunyai anggaran iklan yang besar dimana pada 

desain ini untuk mengatasi persaingan dengan kompetitor karena dapat 

mendiferensiasikan dan memposisikan produk dan jasa suatu perusahaan. Pendapat 

tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Linggar Eka Setyanto, 

Zainul, Sunarti, Desain yang didukung dengan komposisi yang tepat dan mengikuti 

perubahan jaman, akan menghasilkan proses kinerja yang produk yang baik, serta 

warna dan gaya yang menarik. Selain itu desain yang baik akan meningkatkan tingkat 

pemasaran produk, seperti menambah kualitas dan keawetan produk. 

 

k. Keputusan Pembelian 

      Struktur keputusan membeli itu penting karena sesudah menentukan kebutuhan 

dan mempunyai keinginan akan produk tertentu, pada keputusan pembelian 

konsumen dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah tindakan 

yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, serta menghabiskan 

produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului tindakan ini. 

      Kotler dan Amstrong mengungkapkan bahwa seseorang mungkin dapat memiliki 

peranan yang berbeda-beda dalam setiap keputusan pembelian.
35

Berbagai peranan 

yang mungkin terjadi antara lain sebagai berikut. 

1. Pengambil insiatif (initiator), yaitu orang yang pertama kali menyarankan 

membeli suatu produk atau jasa tertentu. 

2. Orang yang mempengaruhi (influencer), yaitu orang yang pandangan atau 

nasihatnya diperhitungkan dalam membuat keputusan akhir. 

3. Pembuat keputusan (decider), yaitu orang yang memutuskan pada salah satu atau 

seluruh komponen atau keputusan pembelian; apakah membeliatau tidak, apa 

yang akan dibeli, begaimana membelinya, atau dimana membelinya. 

4. Pembeli (buyer), yaitu orang yang akan melakukan pembelian sesungguhnya. 

5. Pemakai (user), yaitu orang yang akan mengonsumsikan atau memakaiproduk 

atau jasa. 

Menurut Ujang Samarwan pembelian adalah keputusan konsumen mengenai apa yang 

dibeli, apakah membeli atau tidak, kapan membeli, dimana membeli, dan bagaimana 

cara membayarnya.
36

 

Menurut Schiffman , Kanuk dalam jurnal Hatane Samuel pengambilan keputusan 

pembelian adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan 

pembelian, artinya bahawa seseorang dapat membuat keputusan haruslah tersedia 

beberapa alternatif pilihan. Keputusan untuk membeli dapat mengarah kepada 

bagaimana proses dalam pengambilan keputusan tersebut dilakukan.
37

 

                                                             
35 Kotler dan Armstrong, Manajemen Pemasaran, Jilid 1. Edisi ke 13, (Jakarta:Erlangga, 2009), h. 225.  
36 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 310. 
37 Hatane Samuel, “Perilaku dan Keputusan Pembelian Konsumen”, Jurnal Manajemen pemasaran, 2007), h. 75. 
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Pada keputusan pembelian salah satu yang merupakan fungsi dari persepsi atau kesan 

atas kinerja dan harapan yang mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau 

hasil yang dirasakan oleh konsumen. Jika kinerja berada dibawah harapan, maka 

konsumen merasa tidak akan membelinya. Sebaliknya jika kinerja melebihi harapan, 

konsumen merasa sangat puas dan senang untuk membelinya. keputusan pembelian 

dapat menimbulkan sikap negatif terhadap merek atau produk dan juga berbagai 

komplain lainnya. Karena konsumen adalah orang yang menerima hasil pekerjaan 

seseorang atau perusahaan, maka hanya konsumenlah yang dapat menentukan kualitas 

berdasarkan kebutuhannya. 

 

l. Pengaruh Atribut Produk terhadap Keputusan Pembelian 

      Atribut produk adalah salah satu hal yang ada di benak konsumen yang dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan proses keputusan pembelian Dari beberapa teori yang 

dikemukakan di atas, bahwa atribut produk merupakan unsur yang penting dalam 

produk bagi konsumen Atribut-atribut yang terdapat dalam setiap produk menjadi 

bagian pertimbangan konsumen dalam usahanya memenuhi kebutuhan. 
38

Ketika 

melakukan evaluasi atau alternatif-alternatif pemuas kebutuhan, konsumen akan 

memilih produk dengan atribut-atribut yang memiliki nilai yang paling tinggi. 

Produsen perlu untuk mengetahui produk-produk yang dapat ditawarkan sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginana konsumen atau tidak. Atribut produk memberikan 

keleluasaan bagi konsumen dalam menentukan pilihan produk yang akan dibelinya 

sebagai upaya memenuhi dan melengkapi kebutuhannya. 

      Konsumen melihat setiap produk sebagai kumpulan dari sifat-sifat, dan ciri-ciri 

tertentu yang tercermin dari atribut-atribut yang melekat pada suatu produk. Atribut 

produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan manfaat yang akan 

ditawarkan produk atau jasa tersebut. Unsur atribut produk terdiri dari kualitas produk, 

fitur produk, dan desain produk. 
39

 

      Analisis atribut produk pada perilaku konsumen menyatakan bahwa kepuasan 

seseorang terhadap barang atau jasa yang dibeli sebenarnya bukan terletak pada atribut 

yang melekat pada produk yang bersangkutan. Pada tahan evaluasi, konsumen 

membuat peringkat atas atribut yang dimiliki oleh sebuah produk dan membentuk 

nilai untuk membeli, biasanya keputusan pembelian konsumen adalah membeli 

produk dengan atribut yang paling disukai, sehingga ketika konsumen ingin membeli 

barang atau jasa yang akan dikonsumsi, pertimbangan pertama yang dilakukan adalah 

membandingkan nilai-nilai atribut pada masing-masing barang atau jasa tersebut .
40

 

Produsen harus memperlihatkan atribut apa saja yang dapat mempengaruhi konsumen 

untuk melakukan pembelian terhadap produk yang dibuat. Sedangkan keputusan untuk 

membeli atau tidaknya suatu produk yang ditawarkan merupakan kesimpulan dari 

sejumlah keputusan yang diambil dari tahap-tahap keputusan pembelian sebelumnya. 

Dalam menyusun kebijakan yang berhubungan dengan produk yang dihasilkan, maka 

perusahaan wajib memperhatikan kualitas, fitur, desain sebagai atribut produk yang 

nantinya melekat pada produk yang dihasilkan. Hal tersebut terjadi karena pada 

dasarnya, semua produk atribut yang nantinya akan menjadi ciri khas dan 

membedakan produk tersebut dengan produk lain yang sejenis. Kegiatan merancang, 

merencanakan, mengembangkan dan mengelola produk itu sendiri harus sesuai 

                                                             
38 Simamora, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, (Yogyakarta: STIE YKPN, 2004), h.16.  
39 Kotler And Armstrong, “Prinsip-prinsip Pemasaran Jilid 1”, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 209. 
40 Ibid, “Prinsip-prinsip Pemasaran”,  h. 211. 
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dengan kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen. Oleh karena itu, kegiatan 

tersebut harus dilakukan dengan hati-hati karena dengan adanya kesalahan dalam 

merumuskan macam keinginan dan kebutuhan tersebut akan mengakibatkan inovasi 

atau pengembangan produk yang akan dihasilkan menjadi sia-sia. 

 

m. Tahap-Tahap Proses Pengambilan Keputusan Pembelian  

 
Penjelasan :  

1. Pengenalan Masalah Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali sebuah 

masalah atau kebutuhan, sehingga kebutuhan tersebut mendorong minat konsumen 

untuk melakukan pembelian  

2. Pencarian Informasi Setelah menganalisis masalah- masalah yang dihadapi, konsumen 

akan mencari informasi lebih lanjut mengenai barang yang dibutuhkan. Jika dorongan 

dari diri konsumen kuat maka proses pembelian akan dilakukannya, tetapi jika tidak 

maka keinginan tersebut akan disimpan dalam ingatannya. Kotler berpendapat sumber 

informasi konsumendigolongkan kedalam empat kelompok:  

 Sumber Pribadi : Keluarga, teman, tetangga, kenalan 

 Sumber Komersial : Iklan, Pajangan di toko, Kemasan, Penyalur 

 Sumber Publik: Media massa, Organisasi penentu peringkat konsumen 

 Sumber Pengalaman : Penanganan, Pengkajian, dan Pemakaian Produk. 

3. Evaluasi Alternatif  

Setelah dilakukan pencarian informasi mengenai barang yang dibutuhkan maka 

konsumen akan mengidentifkasi dan mengevaluasi cara-cara untuk memenuhi 

kebutuhan dirinya maupun organisasinya, mencari pilihan yang terbaik menyangkut 

kualitas, harga, waktu, pengiriman, dan faktor-faktor lain yang dianggap penting. 

Dalam tahap ini seruan-seruan periklanan yang rasioanal dan emosional memainkan 

peran penting. 

4. Keputusan Pembelian 

Dalam melaksanakan niat pembelian konsumen dapat membuat suatu keputusan 

pembelian: keputusan merek, pemasok, kuantitas, waktu, metode pembayaran. 

5. Perilaku Pasca Pembayaran Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level 

kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Dan para pemasar harus memantau kepuasan 

pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan pemakaian produk pasca 

pembelian.
41

 

 

n. Keputusan Pembelian Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

Keputusan pembelian menurut Nugroho adalah proses pengintegraisan yang 

mengkombinasi sikap pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku 

alternatif dan memilih salah satu diantaranya. Proses pemindahan kepemilikan dalam 

perdagangan disebut jual beli yang pada QS An-Nisa ayat 29 : 

 

                                                             
41 Philip Kotler, Gary Armstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran,(Jakarta: Erlangga,2008),h. 179-181. 
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انَـكُ  َٕ ا اَۡي ٰٕۤۡ ا ََل تَۡاُكهُ ٕۡ ـاَيَُّٓا انَِّرۡيٍ ٰاَيُُ
ٰۤ
ََل ٰي َٔ ُكى  ُۡ ٌَ تَِجاَزج  َعٍ تََساٍض يِّ ٕۡ ٌۡ تَُك ٰۤ اَ ى تَۡيَُُكۡى تِاۡنثَاِطم اَِلَّ

ا  ً ٌَ تُِكۡى َزِحۡي َ َكا
ٌَّ ّللّاٰ ـفَُسُكۡى اِ َۡ ا اَ ٰٕۤۡ   َتَۡقتُهُ

 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

 

o. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembeliaan 

Keputusan pembeliaan yang dilakukan konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Faktor faktor tersebut dapat berbeda beda untuk masing masing pembeli yang berbeda, 

disamping produk yang dibeli dan saat pembeliaannya berbeda. Faktor faktor tersebut 

dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu :
42

 

1. Stimulus atau kekuatan lingkungan, yang mencangkup  budaya, sub budaya, kelas 

sosial, kelompok referensi, keluarga, situasi sosial, nilai nilai, norma dan peranan 

sosial. 

2. Faktor faktor individual yang mencangkup persepsi, motif, pembelajaran, sikap, 

dan keyakinan, kepribadian, pengalaman, konsep diri, dan gaya hidup. 

Selain dipengaruhi oleh semuaa faktor tersebut, keputusan pembeliaan yang dibuat 

oleh pembeli itu mengalami suatu proses dalam jangka waktu tertentu. Kekuatan 

kekuatan lingkungan dan faktor faktor individual mempengaruhi proses keputusan 

pembeliaan yang dimulai dari penentuan kebutuhan atau pengenalan masalah samapai 

evaluasi pasca pembeliaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42 Ibid,  “Prinsip-prinsip Pemasaran”. h. 202. 
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B. KERANGKA BERFIKIR 

Dalam membuat suatu diagram pemikiran perlu diadakannya suatu kerangka sehingga 

mendapatkan gambaran yang jelas mengenai proses implementasi tindakan suatu 

penelitian dari awal hingga akhir. Pada kerangka konseptual yang dibahas dalam 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

 

Keterangan: 

  : Pengujian Secara Parsial 

    

    : Pengujian Secara Simultan 
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C. HIPOTESIS PENELITIAN 

Hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian adalah: 

1. Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembeliaan.  

      Kualitas produk (product quality) adalah tingkat mutu produk yang ditentukan 

oleh kemampuannya memenuhi kebutuhan utama pembeli atau manfaat inti. Mutu 

atau kualitas produk ditentukan oleh konsumen, yang berarti perusahaan berusaha 

menawarkan tingkat kualitas kinerja yang tinggi, karena tidak banyak pelanggan yang 

menginginkan atau mampu menjangkau tingkat kualitas tinggi dalam suatu produk. 

Kualitas produk termasuk tindakan yang diberikan oleh perusahaan untuk 

memenangkan persaingan di pasar dengan menetapkan sekumpulan perbedaan-

perbedaan yang berarti pada produk atau jasa yang ditawarkan untuk membedakan 

produk perusahaan dengan produk pesaingnya, sehingga dapat dipandang atau 

dipersepsikan konsumen bahwa produk yang berkualitas tersebut mempunyai nilai 

tambah yang diharapkan oleh konsumen. Perusahaan yang memiliki produk yang 

selalu memiliki inovasi akan membuat konsumen tidak jenuh dan memiliki alternatif 

dalam melakukan keputusan pembelian dan menggunakan suatu produk kualitas 

produk yang dianggap baik oleh konsumen akan menciptakan keputusan pembelian. 

Keputusan pembelian dapat dilakukan ketika konsumen sudah memilih produk yang 

cocok untuk memenuhi kebutuhannya. Keputusan pembelian adalah tahap dalam 

proses pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen benar-benar membeli 

      Menurut penelitian Moehammad Ikhwanuddin, penelitian ini berjudul Pengaruh 

Persepsi Atribut Produk terhadap Keputusan Pembelian Rokok Merek Gudang Garam 

Surya Professional Mild (Studi pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Malang. Dalam penelitian ini  mengidentifikasi bahwa 

atribut produk yang meliputi merek, kemasan, harga, kualitas produk, variabel 

kemasan memiliki pengaruh yang dominan terhadap keputusan pembelian. Teori 

tersebut pada perusahaan rokok Gudang Garam memproduksi berbagai jenis produk 

berkualitas tinggi salah satu produk yang dikategorikan Sigaret Kretek Mesin (SKM) 

yaitu Gudang Garam International kemudian produsen rokok yang terus berupaya 

melakukan riset pemasaran, baik dari produk yang dihasilkan maupun riset tentang 

konsumen. Hal yang sama dengan penelitian Moehammad Ikhwanuddin, bahwa 

kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Ho :Kualitas produk tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian   

  H1 :Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan  

pembelian. 

 

2. Fitur produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembeliaan.  

      Fitur produk (product features)adalah sarana kompetitif untuk membedakan 

produk suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya atau pesaing. Fitur produk 

identik dengan sifat dan karakter, khas, dan istimewa yang tidak dimiliki oleh produk 

lainnya. dimana fitur produk ini dapat menawarkan sebuah produk dalam berbagai 

macam fitur dengan tingkat model yang tinggi, berbagai produk yang serupa dapat 

dilihat berbeda oleh konsumen dari perbandingan fitur di dalamnya, yaitu 

perbandingan kelengkapan fitur, kecanggihan fitur atau keistimewaan yang 

ditonjolkan dari satu fitur di suatu produk dibandingkan dengan produk lain. 

      Menurut penelitian Marshella Riyanto, penelitian ini berjudul Pengaruh Atribut 

Produk Terhadap Keputusan  Pembelian Melali Minat Beli Sebagai Variabel Mediasi. 
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Dalam penelitian ini diketahui bahwa atribut produk mempengaruhi keputusan 

pembelian melalui minat beli sebagai variabel mediasi yang berperan sebagai 

pemediasi parsial, sehingga dapat simpulkan bahwa terdapat pengaruh atribut produk 

terhadap keputusan pembelian melalui minat beli sebagai variabel mediasi pada 

konsumen sepeda motor Honda Beat di CV Lestari Motor Jonggol. Teori tersebut 

menyebabkan terjadinya fluktuasi penjualan setiap bulan dan pertumbuhan penjualan 

yang menurun disebabkan karena rendahnya tingkat minat beli konsumen, sedangkan 

menyebabkan terjadinya total penjualan yang mengalami penurunan disebabkan 

karena menurunnya jumlah keputusan pembelian yang diambil oleh konsumen, 

dengan demikian dapat diketahui bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi tingkat 

minat beli konsumen dan jumlah keputusan pembelian yang diambil oleh konsumen 

atas sepeda motor Honda Beat di CV Lestari Motor Jonggol. Hal yang sama dengan 

penelitian Marshella Riyanto, bahwa fitur produk berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

H0 : Fitur produk tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian 

H2 : Fitur produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

 

3. Desain produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembeliaan.  

      Desain Produk (product design) adalah totalitas keistimewaan yang mempengaruhi 

penampilan fungsi produk dari segi kebutuhan pelanggan yang bertujuan untuk 

memperbaiki produk, mengurangi biaya produksi, dan menambah keunggulan 

bersaing. Pada desain ini akan menghasilkan proses kinerja yang produk yang baik, 

serta warna dan gaya yang menarik. Selain itu desain yang baik akan meningkatkan 

tingkat pemasaran produk. Desain yang baik tidak hanya mempunyai andil dalam 

penampilan produk tetapi juga dalam manfaatnya. Produk yang di desain dengan baik 

maka akan memenangkan perhatian dan penjualan. Desain yang baik dapat menarik 

minat, meningkatkan performa produk, menekan biaya produksi dan memberikan 

keunggulan kompetitif yang kuat pada produk di dalam pasar sasaran. Desain produk 

juga akan mempengaruhi konsumen dalam memutuskan untuk membeli suatu produk. 

Perkembangan mode atau trend sekarang ini dianggap berpengaruh pada keputusan 

konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Karena desain produk dapat 

mempengaruhi konsumen dalam kepuasan pemakaian produk tersebut, baik dalam 

kenyamanan atau prestice yang akan didapat konsumen setelah membeli produk 

tersebut. Sehingga saat ini desain dapat menjadi unsur yang mempengaruhi konsumen 

untuk mengambil keputusan dalam pembelian. 

      Menurut penelitian Linggar Eka Setyanto, penelitian ini berjudul Pengaruh Atribut 

Produk Terhadap Keputusan Pembeliaan (Survei Pembeli Apple iPhone pada 

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang), 

Dalam penelitian ini diketahui bahwa secara bersama-sama, Merek, Kualitas, Fitur, 

dan Desain berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan Pembelian. Pemilihan 

iPhone ini digunakan karena iPhone memiliki keunggulan dibandingkan para 

pesaingnya seperti Samsung Galaxy, Sony Xperia, Blackberry, Nokia Lumia, Oppo, 

Xiaomi dan lain sebagainya. iPhone menggunakan processor dengan kecepatan yang 

tinggi dengan menggunakan sistem operasi iOS buatan Apple. Keunggulan dari sistem 

operasi ini adalah antivirus yang memberikan keuntungan bagi pengguna iPhone. 

Sistem operasi ini memiliki aplikasi Apple Store yang memudahkan pengguna iPhone 

dalam mengunduh dan menginstall berbagai macam aplikasi, baik berbayar maupun 
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gratis. Hal yang sama dengan penelitian Linggar Eka Setyanto, bahwa desain produk 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

H0 : Desain produk tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian 

H3 : Desain produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembeliaan 
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