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ABSTRAK
Pemasaran merupakan sistem total aktivitas bisnis yang dirancang untuk
merencanakan, menetapkan harga dan mendistribusikan produk, jasa dan gagasan
yang mampu memuaskan keinginan pasar sasaran dalam rangka mencapai tujuan
organisasi. Dalam menghadapi persaingan pasar yang ada, perusahaan harus mampu
menciptakan produk yang memiliki suatu identitas tersendiri, harga yang bisa diterima
oleh konsumen dan kualitas produk yang mampu membuat konsumen merasa puas
Untuk menciptakan suatu produk dengan berbagai macam atribut yang sesuai dengan
kebutuhan konsumen, maka perusahaan harus melakukan riset perilaku konsumen
terlebih dahulu. suatu produk biasanya konsumen mempertimbangkan dari segi
produk yang telah di tawarkan oleh perusahaan. Konsumen mempertimbangkan
produk dapat dilihat dari segi bentuk, desain, keistimewaan yang dimiliki oleh
produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh citra merek, harga,
kualitas produk terhadap keputusan pembelian.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan
deskriptif. Populasi penelitian ini adalah konsumen toko grosir bang iyuz Sukarame
Bandar Lampung periode 2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu teknik purposive sampling. Jumlah konsumen yang menjadi
sampel dalam penelitian ini yaitu 100 responden. Pengumpulan data melalui
penyebaran kuesioner. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan uji
validitas, uji reabilitas, uji normalitas, uji multikolonieritas, uji T, uji F dan uji
koefisien determinasi R2 data diolah dengan program SPSS 17 dan Microsoft Excel
2010.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel citra
merek, harga, kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.
Secara parsial variabel harga dan kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan
terhadap keputusan pembelian¸ sedangkan variabel citra merek tidak berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian. Citra merek, harga, kualitas produk pada
konsumen produk merk vicenza Toko Grosir Bang Iyuz di Sukarame Bandar
Lampung dalam perspektif bisnis syariah sebagian besar konsumen telah sesuai
dengan syariat islam.
Kata Kunci : Citra Merek, Harga, Kualitas Produk dan Keputusan Pembelian.
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ABSTRACT

Marketing is a total system of business activities designed to plan, price and
distribute products, services and ideas that satisfy the wants of target markets in
order to achieve organizational goals. In the face of existing market competition,
companies must be able to create products that have a distinct identity, prices that are
acceptable to consumers and product quality that is able to make consumers feel
satisfied. Conduct consumer behavior research first. Consumers usually consider a
product in terms of the products that have been offered by the company. Consumers
consider the product can be seen in terms of shape, design, features possessed by the
product. This study aims to determine the effect of brand image, price, product quality
on purchasing decisions.
This research uses quantitative research with a descriptive approach. The
population of this research is the consumer of the wholesale store, Bang Iyuz
Sukarame, Bandar Lampung for the period 2020. The sampling technique used in this
study is the purposive sampling technique. The number of consumers who became the
sample in this study were 100 respondents. Collecting data through the distribution of
questionnaires. The data analysis method in this study used validity test, reliability
test, normality test, multicollinearity test, T test, F test and coefficient of
determination test R2. The data were processed using SPSS 17 and Microsoft Excel
2010.
The results of this study indicate that simultaneously the variables of brand
image, price, product quality have a significant effect on purchasing decisions.
Partially, the price and product quality variables have a positive and significant effect
on purchasing decisions, while the brand image variable has no significant effect on
purchasing decisions. Brand image, price, product quality on consumers of vicenza
brand products Bang Iyuz Wholesale Store in Sukarame Bandar Lampung in the
perspective of sharia business, most consumers are in accordance with Islamic law.
Keyword : Brand Image, Price, Quality Product and Purchase Decision.

iii

MOTTO

فَ ِا َّن َم َع ْالعُس ِْر يُس ًْرا
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Judul merupakan inti sari dari sebuah skripsi, oleh
karena itu sebelum penulis memasuki pembahasan
mengenai skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan
mengemukakan beberapa istilah yang ada di dalam judul
“ Pengaruh Citra Merek, Harga, Kualitas Produk
Terhadap Keputusan Pembelian Merk Vicenza Dalam
Perspektif Bisnis Syariah“
Untuk itu agar menghindari kesalahpahaman
pengertian dikalangan pembaca dalam memahami maksud
judul tersebut penulis akan menegaskan pengertian yaitu
1. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari
sesuatu (benda, orang) yang ikut membentuk watak,
kepercayaan atau perbuatan seseorang. 1
2. Citra Merek ialah serangkaian asosiasi yang di
persepsikan oleh individu sepanjang waktu sebagai
hasil pengalaman langsung maupun tidak langsung
atas sebuah merek. 2
3. Harga adalah sejumlah pengorbanan yang harus
dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh produk
atau jasa. 3
4. Kualitas Produk merupakan faktor-faktor yang
terdapat dalam suatu barang atau hasil yang
menyebabkan barang atau hasil tersebut sesuai
dengan tujuan untuk apa barang atau hasil itu
dimaksudkan.4

1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Gramedia, 2011), 104
2
Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa, (Malang: Bayumedia, 2011), h.49
3
Rambat Lupiyoadi pengertian harga (2013:92http://repository.unpas.ac.id/
4
Swastha, Manajemen Pemasaran, analisa perilaku konsumen (Yogyakarta:
Liberty, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, 2010) h. 94
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2
5. Keputusan pembelian yaitu sebuah proses dimana
konsumen mengenali masalahnya, mencari informasi
mengenai produk atau merek tertentu dan
mengevaluasi seberapa baik masing-masing alternatif
tersebut dan melakukan keputusan pembelian. 5
6. Persepektif bisnis syari’ah adalah
a. Perspektif adalah cara pandang seseorang atau
cara seseorang berperilaku terhadap suatu
fenomena kejadian atau masalah. 6
b. Bisnis Syariah adalah bisnis yang mengandung
keadilan dan prinsip-prinsip etika yang tinggi.
Allah Swt. Dengan tegas mengatakan bahwa
dalam bisnis syariah haram hukumnya menzalimi
satu sama lain.7
Berdasarkan penegasan dari istilah-istilah atau
kata-kata diatas, maka yang menjadi pembahasan dalam
skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan
untuk mengetahui seberapa besar penguruh citra merek,
harga, kualitas terhadap keputusan pembelian merk
vicenza dalam perspektif bisnis syariah.
B. Latar Belakang Masalah
Perkembangan dan persaingan dalam dunia
perdagangan berkembang semakin pesat, hal itu terlihat
dari semakin banyaknya perusahaan dengan berbagai
inovasi dalam memasarkan produk. Berkembangnya ilmu
pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat manusia
di tuntut dapat berfikir agar segala sesuatu yang sudah ada
menjadi lebih efektif dan efisien.

5
Fandy Tjiptono, Service Management: Mewujudkan Layanan Prima, Edisi
Kedua,(Yogyakarta: Andi, 2008), h.21
6
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1062
7
Hermawan Kartajaya Dan Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing
(Bandung: Mizan, 2006), 120.
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Maka dari itu diperlukan usaha untuk
meningkatkan efesiensi sebagai bentuk pengembangan
teknologi baru yang bermanfaat khususnya kebutuhan di
segmen peralatan dapur. Peralatan dapur adalah peralatan
yang digunakan baik dalam proses persiapan maupun saat
memasak. Segala sesuatu alat utama dan perlengkapan
yang diperlukan di dapur, guna memperlancar seluruh
pekerjaan dapur. Peralatan dapur merupakan aspek
penting untuk kelancaran proses pengolahan makanan dan
operasional dapur.
Mengenai merek alat masak terbaik (Indonesia),
yang memberikan jaminan keawetan dan ketahanan
terhadap alat masak yang anda pilih. Ada 6 merk terbaik
di Indonesia yaitu, merk oxone, bolde, victorinox, cosmos,
maxim dan vicenza. Salah satu merek yang akan peneliti
teliti yaitu merk vicenza.
Vicenza merupakan merk granite tiles terkemuka
di Indonesia yang berdesain elegan italy telah dikenal
sejak tahun 1988 dan kini distribusinya telah mencakup
semua kota besar di Indonesia. Vicenza dengan motto
sempurna untuk keanggunan, sempurna dalam bentuk,
desain, corak, warna dan bentuk dan dibalut dalam
keagungan karya seni italy yang tak ternilai. Perusahaan
Vicenza yang dirintis 40-an tahun lalu ingin masyarakat
indonesia memiliki barang porselen yang berkualitas dan
anggun, tetapi harga terjangkau. Perusahaan yang resmi
mengeluarkan brand vicenza sekita 20 tahun silam itu
menawarkan berbagai bentuk, ukuran dan jenis set seperti
wadah sup, penghangat maknan, alat saji, perangkat
mangkuk, perlengakapan makanan, perlengkapan masak,
priring kue, cangkir, toples dan tempat tisu.
Menurut general manager Vicenza, Hanny
menjelaskan lebih detail tentang motto sempurna untuk
keanggunan yang sejalan dengan visi misi perusahaan.
Arti kata sempurna yaitu hal yang semua orang idam-
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idamkan. Gambaran sempurna ketika seorang tuan rumah
dapat menjamu dengan peralatan makan yang membuat
tamu berdecak kagum. Dari segi keanggunan, Vicenza
selalu menjaga desain produk yang mereka lahirkan,
peluncuran produk baru disesuaikan dengan konteks
budaya, selera masyarakat dan perkembangan zaman.
Sepenuh hati Vicenza juga mengedepankan produk
dengan kualitas yang tinggi dari segi detail, pemilihan
bahan seperti tinta, motif dan gambaran serta pembuatan
dilakukan dengan sepenuh hati.
Bermula dari „one-man-one shop‟ operation yang
merupakan usaha dagang, kini pemasok vicenza telah
berkembang pesat dan memiki showroom dan warehouse
Produk vicenza tersebar luas di Indonesia yaitu Bandung,
Surabaya, Jakarta, Palembang, Cikarang, Bekasi,
Tanggerang, Medan, Depok, Padang dan Lampung.
Vicenza telah membangun reputasi sebagai importir
terpercaya dan distributor granite tiles berkualitas tinggi,
meningkatkan kualitas keterampilan dan inovasi terhadap
vicenza yang membawa vicenza ke posisi dominan di
pasar saat ini. Vicenza tak hanya sekedar indah, namun
juga up-to-date dengan
berbagai
pilihan
desain,
pengiriman yang mudah serta kualitas yang terjamin.
Dengan adanya warehouse yang tersebar di indonesia,
vicenza ingin memberikan pelayanan yang terbaik,
kemudahan pengiriman, ragam desain, ketersediaan stok
serta kualitas produk terbaik.
Merk Vicenza adalah sebuah merk yang sangat
dipercaya oleh para masyarakat terutama para ibu-ibu.
Produk yang dikeluarkan oleh vicenza sangat sesuai
dengan minat para ibu-ibu dengan desain elegan . banyak
sekali para distributor yang menjadikan Vicenza sebagai
produk unggulan. Salah satunya di Lampung yaitu adanya
toko vicenza lampung, vicenza bdl, toko vicenza metro
lampung, toko niaga grosir bandar lampung, cosmo
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lampung, gudang grosir bang iyuz, toko grosir bang iyuz
dan toko gemilang grosir. Yang menjual banyak produk
vicenza dengan berbagai macam motif dan ukurannya.
Toko Grosir Bang Iyuz beralamatkan Jalan Way Dadi
Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, yang merupakan
salah satu toko grosir yang menjual produk merk vicenza,
yang sudah memiliki 7 cabang yang tersebar di lampung.
Toko grosir bang iyuz merupakan pelopor toko grosir
yang menjual alat-alat rumah tangga dengan harga yang
lebih murah dibandingkan ditempat lain.
Salah satu produk yang sering digunakan terus
menerus oleh konsumen adalah alat masak. Alat masak
merupakan salah satu produk penting untuk memasak.
konsumen semakin pintar dan semakin sadar sehingga
perusahaan yang memproduksi alat masak biasanya
mengeluarkan alat masak jenis baru. saat ini terdapat
banyak produsen-produsen alat masak yang bisa didapati
di toko grosir bang iyuz seperti HC, OMICKO, TRI J,
TD, dan Vicenza.
Membangun suatu merek pada dasarnya adalah
membangun relationship antara target user atau exiting
user dengan merek sebagai pribadi yang dikenal.
Hubungan inilah yang akan mengikat pemakai dengan
merek yang digunakan. Membangun merek dalam suatu
produk memerlukan upaya yang kuat untuk menciptakan
perbedaan produk yang nyata maupun simbolik. Suatu
produk yang memiliki merek yang kuat akan memperoleh
tingkatan Top of Mind. Merek telah menjadi elemen yang
sangat penting dalam mempromosikan kesuksesan
perusahaan.8 Merek akan menjadi aset perusahaan yang
paling berharga. Oleh karena itu, merek harus dikelola,
dikembangkan, diperkuat dan ditingkatkan agar dapat
memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.
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Merk vicenza untuk dapat bertahan dan
berkembang, pengelola bisnis penjualan alat memasak
dituntut untuk mampu menciptakan keunggulan bersaing
atas citra merek, harga, kualitas produk dalam upaya
memuaskan pelanggan dan menghadapi persaingan dalam
bisnis ini. Untuk menarik minat konsumen dalam
melakukan pembelian terhadap suatu produk, para pelaku
bisnis dituntut lebih kreatif dan inovatif agar dapat
bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Tidak
hanya itu, berbagai produk yang ditawarkan di pasar perlu
diperhatikan oleh perusahaan karena situasi pasar yang
sulit untuk diprediksi. Kebijakan penetapan harga selalu
dikaitka dengan kesesuaian dari apa yang diterima oleh
konsumen..
Perusahaan harus memiliki Brand Image (citra
merek) yang baik. Citra merek merupakan salah satu aset
perusahaan, karena citra merek akan mempengaruhi
persepsi konsumen, sehingga konsumen memiliki kesan
yang positif terhadap merek tersebut. Ini adalah cara agar
produk memiliki posisi strategis di pasar, bertahan lama di
pasar, dan bersaing dengan produk lain di pasar. Citra
merek yang kuat memiliki banyak keunggulan, seperti
posisi pasar yang unggul dibandingkan dengan pesaing,
fitur unik yang sulit ditiru, loyalitas pelanggan, dan
jumlah pembelian berulang yang besar. Keunggulan inilah
yang mendorong setiap perusahaan untuk bekerja keras
mengelola mereknya sendiri dengan caranya sendiri,
sehingga dapat menempati posisi terbaik di benak
pelanggan. Untuk membentuk citra yang kuat
membutuhkan kreativitas dan kerja keras. citra tidak dapat
ditanamkan di otak manusia dalam semalam atau
menyebar ke seluruh media massa. Sebaliknya, citra harus
dikomunikasikan dan terus disebarluaskan melalui semua
metode komunikasi yang tersedia. Citra merek menurut
Kotler dan Gary Armstrong berpendapat bahwa citra
merek adalah seperangkat keyakinan konsumen tentang
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berbagai merek. Diperkirakan bahwa citra merek atau
deskripsi merek adalah deskripsi tentang asosiasi dan
kepercayaan konsumen terhadap merek tertentu. Sebuah
produk menciptakan sebuah merek jika produk sesuai
dengan persepsi konsumen memiliki manfaat fungsional
(merek fungsional), menciptakan sebuah asosiasi dan
gambar yang diinginkan oleh konsumen (brand image)
dan membangkitkan pengalaman tertentu ketika
konsumen berinteraksi dengan itu (merek experiential)
Citra merek mengandung beberapa hal yang menjelaskan
tentang merek sebagai produk, merek sebagai organisasi
merek, merek sebagai simbol.
Citra merek juga dapat dibuat dari faktor lain.
Citra merek juga dapat dibuat di bawah rentang waktu
yang lama atau rentang waktu yang singkat. Itu
tergantung pada perusahaan itu sendiri tentang bagaimana
membangun citra merek dan mempertahankannya. Citra
merek atau deskripsi merek adalah deskripsi dari asosiasi
dan
kepercayaan
konsumen
terhadap
merek
tertentu.Dalam menghadapi persaingan pasar yang ada,
perusahaan harus mampu menciptakan produk yang
memiliki suatu identitas tersendiri, harga yang bisa
diterima oleh konsumen dan kualitas produk yang mampu
membuat konsumen merasa puas.
Untuk menciptakan suatu produk dengan berbagai
macam atribut yang sesuai dengan kebutuhan konsumen,
maka perusahaan harus melakukan riset perilaku
konsumen terlebih dahulu. suatu produk biasanya
konsumen mempertimbangkan dari segi produk yang
telah di tawarkan oleh perusahaan. Konsumen
mempertimbangkan produk dapat dilihat dari segi bentuk,
desain, keistimewaan yang dimiliki oleh produk. Membeli
suatu produk mempertimbangkan harga produk yang
disesuaikan dengan kualitas dan kelebihan dari produk
tersebut. Konsumen harus mulai berfikir pintar dalam
memilih produk, sehingga konsumen akan mendapatkan
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produk yang berkualitas dan baik. Persaingan akan
menempatkan pemasar untuk selalu mengembangkan
produk-produk terbaru dan merebut market share.
Salah satu faktor yang membuat konsumen puas
membeli produk adalah harga, dan harga merupakan salah
satu faktor penting yang mempengaruhi pemasaran
produk. Tinggi rendahnya harga selalu menjadi masalah
yang paling diperhatikan konsumen saat mencari produk.
Oleh karena itu, sebelum mereka memutuskan untuk
membeli barang atau menggunakan jasa, harga yang
ditawarkan menjadi pertimbangan khusus. Ketika harga
dikaitkan dengan manfaat yang dirasakan dari barang atau
jasa, harga sering digunakan sebagai indikator nilai.
Harga yang ditetapkan harus sesuai dengan keadaan
ekonomi konsumen, agar konsumen dapat membeli
produk tersebut. Bagi konsumen, harga merupakan
pertimbangan penting dalam mengambil keputusan
pembelian. Karena harga produk akan mempengaruhi
persepsi konsumen terhadap produk tersebut. Namun,
dalam kasus lain, harga dapat digunakan sebagai proksi
untuk kualitas produk.
Kualitas adalah sejauh mana produk memenuhi
spesifikasi spesifikasinya. 9 Produk adalah sekumpulan
atribut fisik nyata yang terakit dalam sebuah bentuk yang
dapat diidentifikasikan. Sedangkan parameter kualitas
suatu produk adalah seberapa mampu pelanggan
merasakan kepuasan, tidak hanya itu produk bisa berarti
memiliki
fungsi
bagaimana
produsen
dapat
menpertahankan pandangan penilaian pelanggan tentang
produknya. Detailnya kemasan barang, label, merek,
jaminan dan pelayanan merupakan bagian dari konsep
produk total.10 Menurut Deny Irawan dan Edwin
9
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Anggitan Rizana A.R, ‗‘Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan
Promosi Terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Minat Beli Ulang Sebagai
Variable Intervening’’, (Skripsi—Universitas Dian Nusantoro, 2013), Hlm.3.

9
Japarianto, kualitas produk adalah sekumpulan ciri-ciri
karakteristik dari barang dan jasa yang mempunyai
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang merupakan
suatu pengertian dari gabungan daya tahan, keandalan,
ketepatan, kemudahan pemeliharaan serta atribut-atribut
lainnya dari suatu produk.11
Keputusan pembelian adalah keputusan sebagai
tindakan untuk memiliki dua atau lebih pilihan alternatif
yang setiap orang akan mempertimbangkan beberapa hal
sebelum membuat keputusan membeli. apakah produk
yang akan dibeli memenuhi kebutuhan atau harapan
mereka. kemudian produk yang akan dibeli apakah sudah
memenuhi syarat, seperti biaya yang perlu dibutuhkan
untuk mendapatkan produk yang diinginkan. sebelum
membeli konsumen pertama-tama akan menentukan
pilihan lain, yaitu apakah akan membeli atau tidak. jika
konsumen kemudian memutuskan salah satunya, maka
konsumen telah menentukan keputusan tersebut. untuk
memahami keputusan pembelian konsumen, seseorang
harus terlebih dahulu pahami sifat partisipasi konsumen
dalam produk atau jasa.Tingkat pemahaman keterlibatan
konsumen dalam suatu produk atau jasa berarti bahwa
pemasar mencoba mengidentifikasi hal-hal yang
menyebabkan seseorang merasa berkewajiban untuk ikut
atau tidak ikut dalam pembelian produk atau jasa.
Keputusan untuk membeli suatu produk di tangan
konsumen tidak hanya akan terjadi, tetapi juga
membutuhkan proses. Proses pengambilan keputusan
pembelian suatu produk dimulai dengan mengidentifikasi
masalah, mencari informasi, mengevaluasi beberapa
pilihan, kemudian membuat keputusan pembelian dan
membentuk perilaku pasca pembelian. dengan kata lain,
orang yang membuat keputusan harus memilih salah satu
11
Dany Irawan dan Edwin Japarianto, Analisa Kualitas Produk terhadap
Loyalitas Nilai Kepuasansebagai Variable Intervering Pada Pelanggan Restoran
POR KEE Surabaya, Jurnal ManajemenPemasaran Vol 1 No 2, Hlm.2
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dari banyak pilihan. Ketika seseorang dihadapkan pada
dua pilihan, yaitu membeli dan tidak membeli, kemudian
memilih untuk membeli, ia memiliki kemampuan untuk
mengambil keputusan. untuk mengambil keputusan
pembelian konsumen harus melalui lima tahapan yaitu
identifikasi masalah, pencarian informasi, evaluasi
rencana alternatif, keputusan pembelian dan perilaku
pasca pembelian. Terlihat bahwa proses pembelian
dimulai jauh sebelum pembelian sebenarnya dan
berdampak lama setelah itu. Namun, konsumen tidak
harus melewati kelima tahap urutan saat membeli produk,
tetapi dapat melewati atau membalikkan beberapa tahap.
seperti seseorang yang membeli alat masak bermerek
yang biasa digunakan akan mencari informasi dan
mengevaluasi alternatifnya, mulai dari kebutuhan alat
masak hingga keputusan pembelian untuk segera
mengambil tindakan. Hal ini diperkuat dengan data
penjualan alat dapur berdasarkan hasil survei peneliti.
Berikut ini hasil survei penjualan alat masak tahun 2020
di toko grosir bang iyuz sukarame Bandar Lampung.

PENJUALAN
1000
500

PENJUALAN

0

Sumber : toko Grosir Bang Iyuz
Gambar 1.1 Survei penjualan

Menunjukkan bahwa hasil survei penjualan ada
1.905 konsumen yang membeli barang di toko grosir bang
iyuz, tertinggi dan dominan adalah merek HC. Meskipun
vicenza memiliki merek yang lebih terkenal dari yang
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lain, namun volume penjualan vicenza lebih rendah
dibandingkan merek lain. Hal ini menunjukkan bahwa
konsumen lebih bersedia untuk membeli produk bermerek
dengan harga lebih rendah dibandingkan dengan harga
yang lebih tinggi, yang menyebabkan kesadaran dan
kemauan untuk membeli produk vicenza lebih rendah.
Berdasarkan Research Gap dalam penelitian yang
dilakukan Desy Irana Dewi Lubis dan Rahmat Hidayat,
pengaruh citra merek dan harga terhadap keputusan
pembelian pada STIM Sukma Medan. Sampel penelitian
144 orang mahasiswa tahun 2013 sampai tahun 2015,
pengambilan sampel menggunakan random sampling
Analisis data menggunakan uji Regresi Berganda,
pengujian hipotesis menggunakan uji koefisien
determinasi (R2), uji parsial (uji t), dan uji simultan (uji
F), sedangkan pengolahan data menggunakan SPSS
20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial
(sebagian dari suatu keseluruhan) citra merek tidak
berpengaruh terhadap keputusan pembelian sementara
harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keputusan pembelian, secara simultan ( total atau
menyeluruh) citra merek dan harga berpengaruh positif
dan signifikan terhadap keputusan pembelian.
Dalam Islam proses pengambilan keputusan
diterangkan dalam beberapa ayat yang telah lebih bersifat
umum, artinya bisa diterangkan dalam segala aktifitas.
Selain itu, konsep pengambilan keputusan dalam Islam
lebih ditentukan pada sifat adil dan berhati-hati dalam
menerima informasi seperti yang dijelaskan
dalam Al-Qur‘an : (Q.S Al-Hujarat :6)

ْ َيَٰٓأَيُّ َها ٱلَّذِينَ َءا َمنُ َٰٓواْ ِإن َجا َٰٓ َء ُك ۡم فَا ِس ُۢ ُق ِبنَ َب ٖإ فَت َ َبيَّنُ َٰٓوا

٦ َصيبُواْ قَ ۡو ُۢ َما ِب َج َهلَ ٖة فَتُصۡ بِ ُحواْ َعلَى َما فَ َع ۡلت ُ ۡم نَد ِِمين
ِ ُ أَن ت
Artinya “Hai orang-orang yang beriman, jika datang
kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka
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periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan
suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui
keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas
perbuatanmu itu”.
Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa sebagai umat
muslim hendaknya berhati-hati dalam menerima suatu
berita atau informasi. Ketika kita tidak mempunyai
pengetahuan tentang hal tersebut maka sebaiknya periksa
dan teliti terlebih dahulu. Ayat ini juga dapat disarkan
dengan sikap hati-hati umat Islam dalam mebuat
keputusan untuk mengkonsumsi dang menggunakan suatu
produk. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa
terdapat tahapan-tahapan yang dilalui konsumen dalam
pengambilan keputusan pembelian konsumen. Al-Quran
dan hadist memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang
konsumsi agar perilaku konsumsi manusia jadi terarah
dan agar manusia dijauhkan dari sifat yang hina karena
perilaku kosumsinya. Perilaku konsumsi yang sesuai
dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya akan menjamin
kehidupan manusia yang adil dan sejahtera dunia dan
akhirat.
Berdasarkan uraian di atas penulis menulis skripsi
yang berjudul: “Pengaruh Citra Merek, Harga,
Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian
Merk Vicenza Dalam Perspektif Bisnis Syariah (Studi
kasus Konsumen Toko Grosir Bang Iyuz Way Dadi
Sukarame Bandar Lampung Periode 2020)
C. Batasan Masalah
Adapun batasan masalah dalam penelitian ini
adalah
1. Bidang penelitian ini adalah maanjemen
pemasaran membahas tentang Citra Merek,
Harga, Kualitas Produk dan Keputusan
Pembelian.
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2. Objek Penelitian ini Adalah Produk Merk Vicenza
3. Responden dalam penelitian ini adalah konsumen
Toko grosir bang iyuz yang menggunkan produk
Vicenza.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian yang telah penulis
kemukakan dalam latar belakang diatas, maka dapat
dirumuskan masalah yang akan menjadi pembahasan
dalam penelitian ini yaitu:
1. Apakah citra merek berpengaruh secara parsial
terhadap keputusan pembelian merk Vicenza?
2. Apakah harga berpengaruh secara parsial
terhadap keputusan pembelian merk vicenza?
3. Apakah kualitas produk berpengaruh secara
parsial
terhadap keputusan pembelian merk
Vicenza?
4. Bagaimana citra merek, harga, kualitas produk
dan keputusan pembelian dalam perspektif bisnis
syariah?
E. Tujuan Penelitian
Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menguji,
menganalisis,
menemukan
suatu
pengetahuan.
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari
penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial citra
merek terhadap keputusan pembelian merk
vicenza
2. Untuk mengetahu pengaruh secara parsial harga
terhadap keputusan pembelian merk vicenza
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial
kualitas produk terhadap keputusan pembelian
merk Vicenza
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4. Untuk mengetahui pengaruh citra merek, harga,
kualitas produk, terhadap keputusan pembelian
merk vicenza dalam perspektif bisnis syariah
F. Manfaat Penelitian
Hal penting dari sebuah penelitian adalah
kemanfaatannya yang dapat dirasakan atau diterapkan
setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan
yang diterapkan dalam penelitian ini adalah :
1. Secara teoritis
Berguna sebagai bahan ilmu pengetahuan dan
penilaian tentang bisnis secara umum dan bisnis
syariah, untuk mengetahui pengaruh citra merek,
harga, kualitas terhadap keputusan pembelian
secara umum dan perspektif bisnis syariah.
2. Secara praktis
Bagi
penulis
merupakan
sarana
untuk
mempraktikan teori teori yang didapatkan.
Penelitian ini menjadi salah satu tujuan utama
penulis dalam menyelesaikan pendidikan menuju
Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri
Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Manajemen Bisnis Islam.
3. Bagi mahasiswa
Penelitian ini semoga bermanfaat dan bagi
mahasiswa yang akan melakukan penelitian
selanjutnya dapat memberikan kontribusi baik
bagi khazanah ilmu pengetahuan keagamaan
maupun ilmu pengetahuan secara umum.
4. Bagi objek penelitian
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan
masukan untuk perusahaan agar selalu bersaing
menggunakan cara yang telah diatur sehingga
dapat membentuk loyalitas pelanggan dan
mencapai tujuan dan juga dapat dijadikan sebagai
referensi atau bahan pertimbangan dalam
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penyempurnaan dan memaksimalkan agar dapat
sesuai dengan keinginan dan dapat memenuhi
kepuasan pengguna peralatan dapur.
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan
Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai
pengaruh citra merek, harga, kualitas terhadap keputusan
pembelian, namun terdapat perbedaan antara penelitian yang
satu dengan yang lainnya dalam pembahasan dan hasil dari
masing-masing peneliti juga berbeda. Juga perlu melengkapi
penelitian sebelumnya untuk melengkapi bahan referensi
penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian
sebelumnya:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Desy Irana, Dewi
Lubis dan Rahmat hidayat yang berjudul pengaruh
citra merek dan harga terhadap keputusan pembelian
pada STIM Sukma Medan. Hasil penelitian
menunjukan sampel penelitian 144 orang mahasiwa
tahun 2013-2015, pengambilan sampel menggunakan
random sampling analisis data menggunakan uji
regresi berganda, pengujian hipotesis menggunakan
uji koefisien determinasi (R2), uji parsial (uji t), dan
uji simultan (uji F), sedangkan pengolahan data
menggunakan
SPSS
20.
Hasil
penelitian
menunjukkan bahwa secara parsial (sebagian dari
suatu keseluruhan) citra merek tidak berpengaruh
terhadap keputusan pembelian sementara harga
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan
pembelian, secara simultan ( total atau menyeluruh)
citra merek dan harga berpengaruh positif dan
signifikan terhadap keputusan pembelian.12

12
Desy Irana, Dewi Lubis dan Rahmat hidayat, ’’ pengaruh citra merek dan
harga terhadap keputusan pembelian pada STIM Sukma Medan ’’Jurnal Ilman,
Vol. 5, No. 1, pp. 15-24, Februari (2017), h. 18-23
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Ayuniah yang
berjudul Analisis Pengaruh Citra Merek, Kualitas
Produk, Iklan, Dan Harga Terhadap Keputusan
Pembelian Produk Kosmetik Wardah. Hasil penelitian
menunjukan objek penelitian harus mahasiswi yang
menggunakan salah satu produk dari kosmetik wardah
yaitu produk lipstik. Populasi dalam penelitian ini
adalah semua mahasiwa aktif angkatan 2011-2014
jurusan manajemen fakultas ekonomi yang
mengambil kuliah di kampus depok. Penelitian
menunjukkan bahwa semua variabel secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap variabel independent
yaitu keputusan pembelian. Secara parsial, semua
variabel berpengaruh secara signifikan kecuali
variabel iklan tidak memiliki pengaruh terhadap
variabel bebas.13
3. Penelitian yang dilakukan oleh Alvin Juan Pradana
yang berjudul Pengaruh Harga, Kualitas Produk dan
Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Laptop
HP (Hewlett Packard). Hasil penelitian menunjukan
Objek penelitian ini adalah 200 responden yang sudah
membeli laptop HP di ITC Mangga Dua Jakarta.
Hasil dari uji hipotesis; 1)harga berpengaruh secara
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian
laptop HP, 2)kualitas produk berpengaruh secara
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian
laptop HP, 3)harga berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap keputusan pembelian laptop HP
melalui citra merek sebagai variabel perantara,
4)kualitas produk berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap keputusan pembelian laptop HP
melalui citra merek sebagai variabel perantara, 5)citra

13
Putri Ayuniah, ’’ Analisis Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, Iklan,
dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah Jurnal
Ekonomi Bisnis Volume 22 No.3, Desember (2017), h. 210-217
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merek berpengaruh secara positif dan signifikan
terhadap keputusan pembelian laptop HP.14
4. Penelitian yang dilakukan oleh Wayan Adi Virawan
yang berjudul Pengaruh harga, kualitas produk dan
citra merek terhadap keputusan pembelian helm INK.
Uji coba kuesioner terdiri dari uji validitas
denganmenggunakan metode Product moment dan uji
reabilitas dengan menggunakan metode Cronbach‟s
Alpha. Teknik analisis pada penelitian ini
menggunakanmetode analisis deskriptif dan analisis
regresi linear berganda.Hasil penelitian menunjukkan
bahwa: (1) harga berpengaruh positif terhadap
keputusan pembelian, hal ini dibuktikan dengan nilai t
hitung > t table ( 4,866 > 2,000) dan nilai signifikansi
sebesar 0,000 (sig <0,05)
(2) kualitas
produk berpengaruh positif terhadap keputusan
pembelian, dengan nilai t hitung lebih besar dari t
tabel ( 2,486 > 2,000 ) dengan nilai signifikansi
sebesar 0,015, (3) citra merek berpengaruh positif
terhadap keputusan pembelian, dengan nilai t hitung
lebih besar dari t tabel ( 3,411 > 2,000 ) dengan nilai
signifikansi sebesar 0,004, dan (4) harga, kualitas
produk dan citra merek berpengaruh positif terhadap
keputusan pembelian, hal ini dibuktikan dengan
dengan nilai F hitung lebih besar dari F tabel ( 36,658
> 2,70 ) dan nilai signifikansi F hitung sebesar
0,000.15
5. Penelitian yang dilakukan oleh Patricia Yordana
Radityasari Analisis pengaruh citra merek, harga dan
kualitas produk terhadap keputusan pembelian sepatu
nike. Hasil penelitian menunjukan
Penelitian
menunjukkan citra merek, harga, dan kualitas produk
14

Alvin Juan Pradan ’’ Pengaruh Harga, Kualitas Produk dan Citra Merek
terhadap Keputusan Pembelian Laptop HP (Hewlett Packard)’’Febuari (2018), h.
73-104
15
Wayan adi virawan " Pengaruh harga, kualitas produk dan citra merek
terhadap keputusan pembelian helm INK’' Juni (2013), h. 47-63
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secara bersama-sama berpengaruh terhadap loyalitas
konsumen. Citra merek, harga, dan kualitas produk
secara individu berpengaruh positif dan signifikan
terhadap loyalitas konsumen. Penelitian menunjukkan
citra merek, harga, dan kualitas produk secara
bersama-sama berpengaruh terhadap loyalitas
konsumen. Citra merek, harga, dankualitas produk
secara individu berpengaruh positif dan signifikan
terhadap loyalitas konsumen.Citra merek, harga, dan
kualitas produk berpengaruh sebesar 47,9 persen
terhadap loyalitaskonsumen, dan sisanya 52,1 persen
dipengaruhi oleh faktor lain. 16
6. Penelitian yang dilakukan oleh Trya Fattika Sari
Pengaruh Citra Merek Dan Kualitas Produk Terhadap
Keputusan Pembelian Produk Pond’s. Pada uji
hipotesis dalam uji t diketahui bahwa variable citra
merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan
pembelian, variable kualitas produk juga berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian. Pada uji F
diketahui bahwa citra merek dan kualitas produk
berpengaruh secara bersama-sama terhadap keputusan
pembelian. Pada uji R2 diketahui bahwa besarnya
pengaruh citra merek dan kualitas produk terhadap
keputusan pembelian sebesar 63,6%. Sedangkan
sisanya 36,4% dipengaruhi faktor lain di luar variable
citra merek dan kualitas produk.17
7. Penelitian yang dilakukan oleh Silvia Buyung
Silvya.L.Mandey Jacky.S.B.Sumarauw Universitas
Sam Ratulangi Manado Pengaruh Citra Merek,
Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan
Pembelian Produk Semen Tiga Roda Di Toko Lico.
Hasil penelitian menujukkan bahwa secara simultan
terdapa tiga variabel dan hanya satu variabel yang
16

Patricia Yordana Radityasari '' Analisis pengaruh citra merek, harga dan
kualitas produk terhadap keputusan pembelian sepatu nike '' juli (2018), h. 68-69
17
Trya fattika sari '' pengaruh citra merek dan kualitas produk terhadap
keputusan pembelian produk pond's '' Agustus (2018), h. 60-64
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tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian
produk semen tiga roda dan dua variabel berpengaruh
secara signifikan terhadap keputusan pembelian
produk semen tiga roda. 18
Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu
N
o

Nama

1

Desy Irana
Dewi Lubis
dan Rahmat
Hidayat
(2017)

18

Judul
Peneitian

Metode Analisa

Hasil

Pengaruh
Citra
Merek Dan
Harga
Terhadap
Keputusan
Pembelian
Pada STIM
Sukma
Medan

Uji
Regresi Hasil penelitian
Berganda
menunjukan
bahwa secara
Uji
Koefisien
parsial
citra
Determinasi
merek
tidak
(R2)
berpengaruh
Uji Parsial (Uji terhadap
keputusan
T)
pembelian
Dan
Uji sementara harga
Simultan (Uji F) berpengaruh
positif
dan
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian,
secara simultan
citra merek dan
harga
berpengaruh

Silvia Buyung Silvya.L.Mandey Jacky.S.B.Sumarauw '' Pengaruh
Citra Merek,Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk
Semen Tiga Roda Di Toko Lico'' Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No.
04 Tahun (2016), h. 379-383
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positif
dan
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian.

2

Putri
Ayuniah

Analisis
Pengaruh
Citra
Merek,
Kualitas
Produk,
Iklan, Dan
Harga
Terhadap
Keputusan
Pembelian
Produk
Kosmetik
Wardah

Uji Validitas

Alvin Juan Pengaruh
Pradana
Harga,
Kualitas
Universitas
Produk dan
Negeri
Citra
Jakarta

Uji Validitas

Universitas
Gunadarma
(2017)

3

Uji Normalitas
Uji
Multikolinearita
s

Uji Reabilitas
Structural
Equation

Penelitian
menunjukkan
bahwa semua
variabel secara
simultan
berpengaruh
signifikan
terhadap
variabel
independent
yaitu keputusan
pembelian.
Secara parsial,
semua variabel
berpengaruh
secara
signifikan
kecuali variabel
iklan
tidak
memiliki
pengaruh
terhadap
variabel bebas.
1)harga
berpengaruh
secara
positif
dan signifikan
terhadap
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(2018)

Merek
terhadap
Keputusan
Pembelian
Laptop HP
(Hewlett
Packard)

Modelling
Linier
Structural
Reletionship

keputusan
pembelian
laptop
HP,
2)kualitas
produk
berpengaruh
secara
positif
dan signifikan
terhadap
keputusan
pembelian
laptop
HP,
3)harga
berpengaruh
secara
positif
dan signifikan
terhadap
keputusan
pembelian
laptop
HP
melalui
citra
merek sebagai
variabel
perantara,
4)kualitas
produk
berpengaruh
secara
positif
dan signifikan
terhadap
keputusan
pembelian
laptop
HP
melalui
citra
merek sebagai
variabel
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perantara,
5)citra merek
berpengaruh
secara
positif
dan signifikan
terhadap
keputusan
pembelian
laptop HP.
4

Wayan Adi
Virawan
UNY (2013)

Pengaruh
harga,
kualitas
produk dan
citra merek
terhadap
keputusan
pembelian
helm INK

Uji Validitas
Uji Reabilitas
UjiNormalitas
Uji Linearitas
Uji
Multikolinearita
s

harga, kualitas
produk dan citra
merek
berpengaruh
positif
terhadap
keputusan
pembelian

Uji
Heteroskedastisi
tas
Analisis Regresi
Linier Berganda
Uji T
Uji F dan Uji R2.
5

Patricia
Yordana
Radityasari
Universitas
Sanata
Darma
Yogyakarta

Analisis
Pengaruh
Citra
Merek,
Harga Dan
Kualitas
Produk
Terhadap

Uji Validitas

Penelitian
menunjukkan
Uji Reabilitas
citra
merek,
harga,
dan
Uji Normalitas
kualitas produk
Uji
secara bersamaMultikornealitas sama
Dan
Analisis berpengaruh
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(2018)

Keputusan
Pembelian
Sepatu
Nike

Regrasi Linier
Berganda

terhadap
loyalitas
konsumen.
Citra
merek,
harga, dan
kualitas produk
secara individu
berpengaruh
positif
dan
signifikan
terhadap
loyalitas
konsumen.

6

Trya Fattika
Sari
UIN
Sumatera
Utara (2018)

Pengaruh
Citra
Merek Dan
Kualitas
Produk
Terhadap
Keputusan
Pembelian
Produk
Pond’s

Uji Validitas
Uji Reabilitas
Uji Normalitas
Uji Heteros
kedasitas
Uji Multi
kolinearitas
Dan Uji Regresi
Linier Berganda

hasil penelitian
menunjukkan
bahwa
indikatorindikat
or
pada penelitian
ini bersifat valid
dan
reliabel.
Pada uji asumsi
klasik data
berdistribusi
normal,
tidak
terjadi
heteroskedastisi
tas
dan
multikolinierita
s. Pada
uji
hipotesis
dalam uji t
diketahui bahwa
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variable
citra
merek
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian,
variable kualitas
produk juga
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian.
Pada
uji
F
diketahui bahwa
citra merek dan
kualitas produk
berpengaruh
secara bersamasama terhadap
keputusan
pembelian.
7

Silvia
Buyung
Silvya.L.Ma
nde
Jacky.S.B.S
umaw
Universitas
Sam
Ratulangi

Pengaruh
citra merek,

Uji Normalitas

Hasil penelitian
menujukkan
Uji
bahwa secara
kualitas
Multikolinearita
simultan
produk dan s
terdapa tiga
harga
Uji
Koefisien variabel dan
terhadap
hanya satu
Determinasi
keputusan
variabel yang
pembelian
tidak
produk
berpengaruh
semen tiga
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Manado
(2016)

roda
di
toko lico

terhadap
keputusan
pembelian
Produk Semen
Tiga Roda , dan
dua variabel
berpengaruh
secara
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian
Produk Semen
Tiga Roda.

Sumber data : data diolah 2021
Dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan
perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu :
Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang
diteliti oleh Desy irana, Dewi lubis dan Rahmat hidayat yaitu pada
variabel indepeden menggunakan variabel citra merek dan harga,
variabel dependen menggunakan variabel keputusan pembelian.
Perbedaannya yaitu pada metode pengolahan data penelitian
terdahulu menggunakan metode uji regresi berganda, uji koefisien
determinasi (R2), uji parsial (T) dan uji simultan (F).
Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel
independen yaitu variabel kualitas produk, pada metode
pengolahan data menggunakan metode uji validitas, uji reabilitas,
uji normalitas dan uji multikolonieritas.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang
diteliti oleh Putri ayuniah yaitu pada variabel independen
menggunakan variabel citra merek, kualitas produk dan harga,
variabel dependen menggunakan variabel keputusan pembelian.
Sedangkan perbedaannya yaitu pada pengolahan data penelitian
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terdahulu menggunakan metode uji validitas, uji normalitas dan
uji multikolonieritas.
Sedangkan dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel
iklan, pada metode pengolahan data menggunakan uji reabilitas,
uji regresi berganda, uji koefisien determinasi (R 2), uji parsial (T)
dan uji simultan (F).
Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang
diteliti oleh Alvin juan pradana yaitu pada variabel indpenden
menggunakan variabel harga, kualitas produk dan citra merek
variabel dependen menggunakan variabel keputusan pembelian.
Perbedaan yaitu pada metode pengolahan data penelitian
terdahulu menggunakan metode uji validitas, uji reabilitas,
structural equation modelling dan linier structural relationship.
Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode
pengolahan data uji normalitas, uji regresi berganda, uji
multikolonieritas, uji koefisien determinasi (R2) uji parsial (T) dan
uji simultan (F).
Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang
diteliti oleh Wayan adi virawan yaitu variabel independen
menggunakan harga, kualitas produk dan citra merek. Variabel
dependen menggunakan variabel keputusan pembelian. Perbedaan
yaitu pada metode pengolahan data uji validitas, uji reabilitas, uji
normalitas, uji linieritas, uji multikolonieritas, uji heteroskedisitas,
uji analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi (R2) uji
parsial (T) dan uji simultan (F).
Sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan uji
linieritas dan uji heterokedisitas.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang
diteliti oleh Patricia yordana radityasari yaitu pada variabel
independen menggunakan citra merek, harga dan kualitas
produk. variabel dependen menggunakan variabel keputusan
pembelian. Perbedaan pada metode pengolahan data uji validitas,

27
uji reabilitas, uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji regresi
linier berganda.
Sedangkan pada penelitian ini ditambah dengan metode
pengolahan data uji koefisien determinasi (R2) uji parsial (T) dan
uji simultan (F).
Persamaan penelitian ini denga penelitian terdahulu yang
diteliti oleh Trya fattika sari yaitu pada variabel independen citra
merek dan kualitas produk. Variabel dependen menggunakan
variabel keputusan pembelian. Perbedaan pada metode
pengolahan data uji validitas, uji reabilitas, uji normalitas, uji
heteroskedastisitas, uji multikolinearitas dan uji regresi linier
berganda.
Sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel harga,
pada metode pengolahan data tidak menggunakan metode uji
heteroskedisitas.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang
diteliti oleh silvia buyung, silvya.L.mande, jacky.S.B.sumaw yaitu
pada variabel independen menggunakan variabel citra merek,
kualitas produk dan harga. Variabel dependen menggunakan
variabel keputusan pembelian. Perbedaan pada metode
pengolahan data uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji
koefisien determinasi (R2).
Sedangkan pada penelitian ini ditambah dengan metode
penolahan data uji validitas, uji reabilitas, uji regresi linier
berganda,uji koefisien determinasi (R 2) uji parsial (T) dan uji
simultan (F)
H. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan mempunyai tujuan yaitu
untuk mempermudah melihat dan mengetahui apa saja
yang ada dalam skripsi ini. Berikut ini sistematika
penulisan skripsi :

28
BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

: PENDAHULUAN
Bab pendahuluan menguraikan tentang
penegasan judul, latar belakang masalah,
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, kajian
penelitian terdahulu yang relevan serta
sistematika penulisan.
: LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN
HIPOTESIS
Bab landasan teori dan pengujian hipotesis
menguraikan tentang tinjauan pustaka yang
berisi landasan teori yang menjelaskan
tentang teori sinyal pemasaran, citra merek,
harga, kualitas produk, dan keputusan
pembelian. Selain itu juga membahas
hipotesa yang menjelaskan teori-teori yang
berhubungan dengan pokok pembahasan dan
penelitian terdahulu yang menjadi dasar
acuan teori yang digunakan dalam analisa
penelitian ini.
: METODE PENELITIAN
Bab metode penelitian menguraikan tentang
metode penelitian yang akan digunakan
dalam penelitian meliputi waktu dan tempat
penelitian, pendekatan dan jenis penelitian,
populasi, sampel dan teknik pengumpulan
data, definisi operasional variabel, instrumen
penelitian, uji validitas dan reliabilitas data,
uji prasarat analisis serta uji hipotesis.
: HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab hasil penelitian dan pembahasan
menguraikan tentang deskripsi data serta
pembahasan hasil penelitian dan analisis.
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BAB V

: PENUTUP
Bab penutup memaparkan tentang simpulan
atas hasil pembahasan analisa data penelitian
serta rekomendasi

BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori yang Digunakan
1. Pemasaran dan Manajemen Pemasaran
a. Konsep Pemasaran
Konsep pemasaran beranggapan bahwa untuk
mencapai organisasi adalah menjadi lebih efektif
daripada
pesaing
dalam
menciptakan
menghantarkan dan megomunikasikan nilai
pelanggan yang lebih baik kepada pasar sasaran
yang dipilih. Theodore Levitt dari Harvard
menjelaskan perbedaan antara konsep penjualan
dan konsep pemasaran :
1. Penjualan berfokus pada kebutuhan
penjual;
2. pemasaran berfokus pada kebutuhan
pembeli.
Penjualan
didasari
oleh
kebutuhan penjual untuk mengubah
produknya menjadi uang
Pemasaran didasari oleh gagasan untuk
memuaskan kebutuhan melalui produk dan halhal yang berhubungan dengan menciptakan,
menghantarkan, dan akhirnya mengkonsumsinya.
Konsep pemasaran adalah sebuah filsafah bisnis
yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan
konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial
bagi kelangsungan hidup perusahaan. 1
Adapun konsep dasar pemasaran menurut Kotler,
konsep pemasaran ada 2 ;
1. Kebutuhan manusaia dimana kebutuhan
manusia adalah keadaan seperti perasaan
1

Syafaruddin dan Numawati, Pengelolaan Pendidikan Mengembangkan
Keterampilan Manajemen Pendidikan Menuju Sekolah Efektif (Medan: Perdana
Publishing, 2011), 16.
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kehilangan dalam
diri
seseorang.
Kebutuhan manusia itu luas dan
kompleks yang meliputi kebutuhan dasar,
rasa aman, sosial, penghargaan dan
aktualisasi diri.
2. Keinginan manusia (human want) adalah
bentuk yang berasal dari kebutuhan
manusia yang dibentuk oleh budaya dan
pribadi seseorang.
b. Pengertian Pemasaran
Menurut Kotler, Pemasaran adalah proses
sosial dan manajerial dimana individu dan
kelompok memperoleh apa yang mereka
butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan
pertukaran produk serta nilai dengan pihak lain. 2
Menurut Stanton, Pemasaran adalah sistem
kegiatan bisnis yang menyeluruh dan dibuat untuk
merencanakan penetapan harga, promosi dan
distribusi barang-barang dan jasa (pelayanan)
yang memuaskan konsumen dan pemakai barangbarang industri.3
Pemasaran merupakan sistem total aktivitas
bisnis yang dirancang untuk merencanakan,
menetapkan harga dan mendistribusikan produk,
jasa dan gagasan yang mampu memuaskan
keinginan pasar sasaran dalam rangka mencapai
tujuan organisasi.
Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat
disimpulkan bahwa pemasaran merupakan suatu
aktifitas yang mencakup perencanaan, pembuatan
produk, penetapan harga, promosi produk, dan
pendistribusian produk melalui proses pertukaran

2
Saladin, Intisari Pemasaran & Unsur-Unsur Pemasaran (Bandung: Linda
Karya, 2009), 1.
3
Kotler, Manajemen Pemasaran…, 5
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dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan
dan keinginan manusia.
c.

Pengertian Manajemen Pemasaran
Manajemen pemasaran adalah analisis,
perencanaan, implementasi, dan pengendalian
program yang dirancang untuk menciptakan,
membangun dan mempertahankan pertukaran
yang menguntungkan dengan pembeli sasaran
demi mencapai tujuan organisasi.4 Manajemen
pemasaran adalah proses untuk meningkatkan
efisiensi dan efektifitas dari kegiatan pemasaran
yang dilakukan oleh individu atau oleh
perusahaan.
Berdasarkan definisi di atas, dapat
disimpulkan bahwa manajemen pemasaran
merupakan suatu proses yang dimulai dari proses
perencanaan, pengarahan, pengendalian produk
atau jasa, penetapan harga, distribusi, dan
promosinya dengan tujuan membantu organisasi
dalam mencapai sasarannya.

d. Pemasaran dalam Islam
Menurut Bukhari Alma dan Donni Juni
Priansa, Pemasaran Islami adalah 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
serta prinsip-prinsip Al-Qur‟an dan Hadist.
Menurut Kertajaya secara umum pemasaran
Islami adalah strategi bisnis, yang harus
memayungi seluruh aktivitas dalam sebuah
perusahaan,
meliputi
seluruh
proses,
4

Philip Kotler. Manajemen pemasaran, Edisi millennium, jilid 2, (PT.
Prenhallindo, Jakarta. 2008), 16
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menciptakan, menawarkan pertukaran nilai, dari
seorang produsen, atau satu perusahaan, atau
perorangan, yang sesuai dengan ajaran Islam.5
Pentingnya pasar dalam Islam tidak terlepas
dari fungsi pasar sebagai wadah bagi
berlangsungnya kegiatan jual beli. 6 Keberadaan
pasar yang terbuka memberikan kesempatan bagi
masyarakat
untuk ambil bagian dalam
menentukan harga, sehingga harga ditentukan
oleh kemampuan riil masyarakat dalam
mengoptimalisasikan faktor produksi yang ada di
dalamnya. Konsep Islam memahami bahwa pasar
dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi
bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara
efektif.7
Pasar Syari‟ah adalah pasar yang emosional
(emotional market) dimana orang tertarik karena
alasan keagamaan bukan karena keuntungan
finansial semata, tidak ada yang bertentangan
dengan prinsip-prinsip muamalah ia mengandung
nilai-nilai ibadah, sebagaimana firman Allah
dalam surat Al-An‟am Ayat 162:
ۡۡ٢٦١َۡۡ ِّۡٱل َٰعَلَ ََِن
َۡ ص
ُ َُُۡ
ِ ّ ۡز
ِ َّ ِ َِۡ ََ ََيِت
َ ِۡ
َ ۡقُلۡۡإِ َّن
َ َي
َ ِِ ُ
َ ِلِت
َ ََََۡ َۡ
Artinya
Katakanlah:
sesungguhnya
sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku
hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam
Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa
dalam syariah marketing bisnis yang disertai
keikhlasan semata-mata hanya untuk mencari
ridha Allah SWT, maka bentuk transasksinya
5

7

Ibid, hlm. 343

Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam, Bandung:
Pustaka Setia, 2013, hlm. 201
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insyaallah menjadi ibadah dihadapan Allah SWT.
Ada beberapa sifat yang membuat nabi
Muhammad yang berhasil dalam melakukan
bisnis yaitu: 8
a) Shiddiq (jujur atau benar) dalam berdagang
nabi muhammad selalu dikenal sebagai seorang
pemasar yang jujur dan benar dalam
menginformasikan produknya
b) Amanah (atau dapat dipercaya) saat menjadi
pedagang nabi Muhammad selalu mengembalikan
hak milik atasannya, baik itu berupa hasil
penjualan maupun atau sisa barang.
c) Fathanah (cerdas) dalam hal ini pemimpin
yang mampu memahami, menghayati, dan
mengenal tugas dan tanggung jawab bisnisnya
dengan sangat baik.
d) Tabligh (komunikatif) jika seorang pemasar
harus mampu menyampaikan keunggulankeunggulan produk dengan menarik dan tetap
sasaran tanpa meninggalkan kejujuran dan
kebenaran.
2. PERILAKU KONSUMEN
a. Pengertian Perilaku Konsumen
Tujuan utama dari pemasar adalah
melayani dan memuaskan kebutuhan dan
keinginan pelanggan atau konsumen. Oleh karena
itu, pemasar perlu memahami bagaimana perilaku
konsumen dalam memuaskan kebutuhan dan
keinginannya.9
Menurut Handoko perilaku konsumen
(consumen behavior) adalah kegiatan-kegiatan
individu yang secara langsung terlibat dalam
8

Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir, Syari‟ah Marketing,
(Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006), 28
9
Dhamesta, B.S., T.H Handoko (2008) manajemen pemasaran ; analisis
perilaku konsumen. Edisi pertama cetakan keempat, (Yogyakarta : BPFE), 64
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mendapatkan dan mempergunakan barang, baik
barang maupun jasa, yang di dalamnya terdapat
proses pengambilan keputusan pada persiapan
dan penentu kegiatan-kegiatan tersebut.
Menurut Kotler dan Keller menyatakan
bahwa : perilaku konsumen adalah perilaku dari
konsumen akhir, individu dan rumah tangga yang
membeli barang atau jasa untuk konsumsi pribadi.
Ada dua elemen penting dari perilaku konsumen
tersebut, yaitu ;
1) Proses pengambilan keputusan
2) Kegiatan fisik, semua ini melibatkan
individu dalam menilai, mendapatkan dalam
mempergunakan barang-barang atau jasa jasa
ekonomis.
Berdasarkan dari pengertian – pengertian
perilaku konsumen di atas dilihat bahwa perilaku
konsumen berkaitan erat dengan proses
pengambilan keputusan untuk menggunakan atau
menkonsumsi produk dan jasa guna memenuhi
kebutuhannya dan selalu bertindak secara
rasional. Para konsumen akan berusaha sebaik
mungkin memaksimalkan kepuasanya selama
kemapuan financialnya memungkinkan. Mereka
memiliki pengetahuan tentang alternative produk
yang dapat memuaskan kebutuhan mereka.
Selama utilitas marginal yang diperoleh dari
proses pembelian produk masih lebih besar atau
sama dengan biaya yang dikorbankan, konsumen
akan lebih cenderung memebeli produk yang
ditawarkan.
b. Perilaku Konsumen dalam Islam
Dalam ekonomi konvensional, manusia
disebut rasional secara ekonomi jika mereka
selalu memaksimumkan kepentingan sendiri,
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yaitu utility untuk konsumen dan keuntungan
untuk produsen. Sementara itu dalam ekonomi
Islam pelaku ekonomi, produsen atau konsumen,
akan berusaha untuk memaksimalkan maslahat.10
Konsep utility oleh konsumen diukur dari
kepuasan yang diperoleh dan keuntungan
maksimal bagi produsen dan distributor sehingga
berbeda tujuan yang akan dicapai dengan konsep
maslahah. Pengertian maslahah adalah setiap
segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia,
baik dalam arti menarik seperti menghasilkan
keuntungan (kesenangan), atau dalam arti
menolak atau menghindarkan seperi menolak
kerusakan.11
Menurut
Al-Ghazali,
kesejahteraan
(maslahah) dari suatu masyarakat tergantung
kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan
dasar : (1) agama (al-dien), (2) hidup atau jiwa
(nafs), (3) keluarga atau keturunan (nashl), (4)
harta atau kekayaan (maal) dan (5) intelek atau
akal (aql). Ia menitikberatkan bahwa sesuai
tuntunan wahyu, kebaikan dunia ini dan akhirat
(maslahat al-din wa al-dunya) merupakan tujuan
utamanya.12
Preferensi konsumsi dan alokasi anggaran
seorang muslim itu mencakup 4 pilihan, yaitu
pilihan pertama terdiri dari kebutuhan duniawi
(wordly needs) dan kebutuhan ibadah (cause of
Allah) pilihan kedua terdiri dari konsumsi masa
sekarang (present consumption) dan konsumsi
masa depan (future consumption), pilihan ketiga
10
Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 46.
11
Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, Amzah
(Sinar Grafika Offset, 2005), 200
12
Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam edisi ketiga (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2010), 62.
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terdiri dari kebutuhan daruriyyah (essentials),
kebutuhan hajiyyah (complimentarities) dan
kebutuhan tahsiniyyah (amelioratories) dan
pilihan keempat terdiri dari berbagai pilihan bebas
(choice between substitutes).13
Preferensi konsumsi dalam Islam mencakup
pilihan tersebut diatas, sedangkan ekonomi
konvensional hanya membatasi pada pilihan
kedua dan keempat saja dan mengabaikan pilihan
kesatu dan ketiga. Hal ini disebabkan oleh konsep
rasionalitas dalam ekonomi konvensional yang
digerakkan oleh motif self interest sehingga motif
tersebut akan mempengaruhi proses keputusan
konsumen.
3. CITRA MEREK
a. Pengertian Citra Merek
Citra merek merupakan serangkaian
asosiasi (presepsi) yang ada dalam benak
konsumen terhadap suatu merek, biasanya
terorganisasi menjadi suatu makna hubungan
terhadap suatuu merek akan semakin kuat jika di
dasarkan pada pengalaman dan mendapat banyak
informasi. Citra atau asosiasi mempresentasikan
persepsi yang bisa merefleksikan kenyataan yang
objektif ataupun tidak. Citra yang terbentuk dari
asosiasi (persepsi) inilah yang mendasari
keputusan membeli bahkan loyalitas merek
(brand loyality) dari konsumen. Peter dan Olson
citra merek yang didefinisikan sebagai persepsi
konsumen dan preferensi terhadap merek
sebagaimana yang direfleksikan oleh berbagai
macam asosiasi merek yang ada dalam ingatan
konsumen. Meskipun asosiasi (persepsi) merek
13

Anita Rahmawaty, Ekonomi Mikro Islam, (Kudus; Nora Media
Enterprise),2011), 79
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dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk tapi
tidak dibedakan menjadi asosiasi performansi dan
asosiasi imajeri yang berhubungan dengan atribut
dan kelebihan merek. 14
Merek adalah nama atau simbol yang
bersifat membedakan (seperti sebuah logo, cap
atau kemasan) untuk mengidentifikasikan barang
atau jasa dari seorang penjual atau kelompok
penjual tertentu serta membedakannya dari
barang dan jasa pesaing. 15
b. Citra Merek dalam Pandangan Islam
Islam
merupakan
agama
yang
menjunjung tinggi kepada umatnya untuk saling
mengenal antara satu dengan yang lain, karena
pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial
yang saling membutuhkan antara satu dengan
yang lain dalam kehidupan sehari hari. Kegiatan
saling mengenal antara seseorang dengan orang
disekitarnya juga tercantum dalam al-Qur‟an pada
surat Asy-Syu‟ara ayat 181-183

٢٨٢ََۡۡۡنَ ۡٱل َُخُ ِِسين
َۡ ََِ۞أََفُواْۡٱل
ِ ْلۡ ََ ََلِۡت َ ُِوُُوا
َ ُۡ ََ ِشُُواْۡبِۡٱل ِق
٢٨١َۡم
ِۡ يسۡٱل َُُت َ ِق
ِۡ ط
ۡ٢٨١ۡ َضۡ َُف ُِ ِۡدين
ۡ ِ َۡ ََلِۡت َعثَواْۡفِ ۡٱۡلَز
َۡ َُّواْۡٱلن
ۡ َ ََ
ُ َلِۡت َب َخ
َ يسۡأَشََي ٓ َءهُم
Sempurnakanlah
takaran
dan
janganlah kamu merugikan orang lain (181)
Dan timbanglah dengan timbangan yang
benar (182) Dan janganlah kamu merugikan
manusia dengan mengurangi hak-haknya dan
14
Lutiary Eka Ratri, Hubungan Antara Citra Merek (Brand Image)
Operator Seluler dengan Loyalitas Merek (Brand Loyalty) pada Mahasiswa
Pengguna Telephon Seluler di Fakultas Ekonomi Legurel Universitas
Diponegoro Semarang, 2007, 47.
15
A.B Susanto, Power Branding: Membangun Merek Unggul dan
Organisasi Pendukugnya, (Jakarta: Quantum Bisnis dan Manajemen, 2004), h.6
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janganlah
(183)”.16

membuat

kerusakan

dibumi

Ayat ini menjelaskan bahwa cara
menjaga kepercayaan konsumen akan suatu
merek adalah dengan tidak memanipulasi dan
merugikan pembeli dengan berbagai macam
kecurangan seperti mengurangi timbangan
dan menipu. Karena ketika konsumen
mengetahui kecurangan itu maka konsumen
tidak akan lagi mau membeli produk yang
kita miliki.17
Dalam pemberian nama suatu produk,
produsen harus memberikan nama-nama yang
baik dan mengandung arti yang menunjukkan
identitas, kualitas dan citra dari produk
tersebut. Dengan nama yang baik dan singkat
akan mudah diingat oleh konsumen, sehingga
produk tersebut akan cepat direspon dan
dikenal oleh konsumen. Maka dapat dipahami
bahwa apabila suatu produk memiliki citra
yang baik maka produk tersebut akan mampu
menarik perhatian konsumen dan apabila
menggunakan syari‟at Islam maka akan
menimbulkan suatu kesan yang baik terhadap
produk dan orang lain. Akan tetapi apabila
seseorang melakukan perkara yang menyalahi
aturan yang ada dan tidak mau untuk
memperbaikinya maka akan menimbulkan
kesan yang tidak baik pula terhadap suatu
produk atau orang lain.

16

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: CV asySyifa, 1998).
17
Inayah Fitri, “Pengaruh Iklan dan Citra Merek Terhadap Keputusan
Pembelian Ditinjaudalam Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi, Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN Lampung, 2017”, h.47
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c. Pengukuran Citra Merek
1. Citra pemakai
Citra pemakai dapat dibentuk
langsung dari pengalaman dan kontak
dengan pengguna merek tersebut.
Manfaat adalah nilai pribadi konsumen
yang diletakkan terhadap atribut dari
produk atau layanan yaitu apa yang
konsumen pikir akan mereka dapatkan
dari produk atau layanan tersebut. Citra
pemakai meliputi pemakai itu sendiri dan
status sosialnya.18
2. Citra Produk
Citra konsumen terhadap suatu
produk yang dapat berdampak positif
maupun negatif yang berkaitan dengan
kebutuhan, keinginan, dan harapan
konsumen.Citra produk meliputi atribut
dari produk, manfaat bagi konsumen serta
jaminannya.
3. Citra Perusahaan
Citra
pembuat
merupakan
perkumpulan
asosiasi
yang
telah
dipersepsikan konsumen terhadap suatu
produk/jasa yang meliputi popularitas,
kredibilitas dan jaringan yang dimilki
perusahaan.
a. Kompenen Citra Merek
Citra Merek dapat diukur dari 3 hal, yaitu:
1. Atribut adalah ciri-ciri atau berbagai
aspek dari merek yang diiklankan, seperti
18
Sulistyari, “Analisis Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk dan Harga
terhadap Minat Beli” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Dipnegoro 2012), h.4
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harga, kemasan, warna, ukuran dan juga
desain.
2. Manfaat dibagi menjadi tiga bagian yaitu
fungsional, simbolis dan pengalaman.
a. Manfaat fungsional yaitu manfaat
yang berusaha menyediakan solusi
bagi masalah-masalah konsumsi atau
potensi permasalahan yang dapat
dialami oleh konsumen, dengan
mengasumsikan bahwa suatu merek
memiliki manfaat spesifik yang dapat
memecahkan masalah tersebut.
b. Manfaat Simbolis yaitu diarahkan
pada keinginan konsumen dalam
upaya memperbaiki sendiri, dihargai
sebagai anggota suatu kelompok,
afiliasi dan rasa memiliki.
c. Pengalaman
yaitu
konsumen
merupakan
representasi
dari
keinginan mereka akan produk yang
dapat memberikan rasa senang,
keanekaragaman
dan
stimulasi
kognitif.
3. Evaluasi Keseluruhan yaitu nilai atau
kepentingan subjektif dimana konsumen
menambahkannya pada hasil konsumsi.19
e. Faktor yang Mempengaruhi Citra Merek
Menurut Sciffman dan Kanuk terdapat
beberapa faktor yang dapat membentuk atau
mempengaruhi citra merek, yaitu:

19

Shimp A Terence, Periklanan Promosi dan Aspek Tambahan Komunikasi
Pemasaran Terpadu, Jilid I, (Jakarta: Erlangga), 2003
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1. Kualitas dan mutu, berkaitan dengan
kualitas produk barang yang ditawarkan
oleh produsen dengan merek tertentu.
2. Dapat dipercaya atau diandalkan, berkaitan
dengan pendapat atau kesepakatan yang
dibentuk oleh masyarakat tentang suatu
produk yang dikonsumsi.
3. Kegunaan atau manfaat, yang terkait
dengan fungsi dari suatu produk yang bisa
dimanfaatkan oleh konsumen.
4. Pelayanan, yang terkait dengan tugas
produsen dalam melayani konsumennya.
5. Resiko, terkait dengan besar kecilnya
akibat untung dan rugi yang mungkin
dialami oleh konsumen.
6. Harga, yang dalam hal ini berkaitan
dengan tinggi rendahnya atau banyak
sedikitnya jumlah uang yang dikeluarkan
oleh konsumen untuk mempengaruhi suatu
produk, juga dapat mempengaruhi citra
jangka panjang.
7. Citra yang dimiliki oleh merek itu sendiri,
yaitu berupa pandangan, kesepakatan, dan
informasi yang berkaitan dengan suatu
merek dari produk tertentu.
4. HARGA
a. Pengertian Harga
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
harga adalah nilai barang yang ditentukan atau
dirupakan dengan uang mobil ini sangat mahalnya
jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang
harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada
waktu tertentu dan di pasar tertentu. Menurut
Otoritas Jasa Keuangan harga adalah Jumlah uang
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yang diterima oleh penjual dan hasil penjualan
suatu produk barang atau jasa yaitu penjualan
yang terjadi pada perusahaan atau tempat usaha
atau bisnis, harga tersebut tidak selalu merupakan
harga yang diinginkan oleh penjual produk barang
atau jasa tersebut, tetapi merupakan harga yang
benar-benar terjadi sesuai dengan kesepakatan
antara penjual dan pembeli (price). Secara umum,
harga adalah senilai uang yang harus dibayarkan
konsumen kepada penjual untuk mendapatkan
barang atau jasa yang ingin dibelinya. Oleh sebab
itu, harga pada umumnya ditentukan oleh penjual
atau pemilik.
b. Dasar Hukum
Semua ibadah pada dasarnya akan
menjadi haram jika tidak ada dalil yang
memerintahkannya, begitupun juga termasuk
dalam bermuamalah atau bertransaksi hukumnya
halal kecuali ada dalil yang melarangnya, seperti
halnya dalil yang berkaitan dengan muamalah
berikut sebagaimana firman Allah swt dalam surat
an-Nisa„ ayat 29:

ٓ َّ ِلۡإ
َۡل
ِۡ َٰيَٓأَيُّ َهيۡٱلَّرِينَۡۡ َءا ََنُواْ ََۡلِۡت َأ ُكلُ ٓواْۡأََ َٰ َولَ ُِمۡبََنَ ُِمۡبِۡٱل َٰبَ ِط
َۡ ََلِۡت َقتُلُ ٓواْۡأَُفُ َُ ُِ ۚۡۡم
ٖ أَنِۡت َ ُِونَِۡتِ َٰ َج َسةًۡ َعنِۡت ََس
َ اضۡ ِ َّن ُِ ۚۡم
ۡ١٢ۡٱِۡ َكينَ ۡبِ ُِمۡۡ َز ِح ََٗي
ََّۡ ۡۡإِ َّن

Artinya: Wahai orang-orang yang
beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar.
Kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku
atas suka sama suka diantara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya
Allah Maha Penyayang kepadamu.20

20

Departemen Agama RI, AL-Hikmah; Alqur‟an dan Terjemahnya ..., 83.
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c. Fungsi Harga
1. Acuan nilai jual suatu barang ataupun
jasa.
2. Memudahkan proses jual beli.
3. Penentu keuntungan bagi penjual atau
produsen.
4. Acuan konsumen dalam menilai kualitas
barang atau jasa.
5. Menentukan daya beli konsumen dalam
pengambilan keputusan.
d. Tujuan Penetapan Harga
1. Menentukan pangsa pasar. Harga
menentukan pangsa pasar mana yang
akan disasar oleh penjual atau produsen
sebuah barang atau jasa.
2. Meningkatkan keuntungan. Semakin
tinggi penetapan harga, semakin tinggi
juga keuntungan yang didapatkan oleh
penjual atau produsen. Namun konsumen
dan produsen tidak bisa seenaknya
menaikan harga barang, harus ada
komponen yang diperhatikan, seperti
daya beli konsumen dan lain-lainnya.
3. Menjaga Loyalitas Konsumen. Untuk
menjaga loyalitas konsumennya, penjual
atau produsen harus menentukan harga
sesuai pangsa pasarnya.
4. Menjaga Daya Saing. Pembeli atau
produsen menetapkan harga juga untuk
menjaga persaingan antara competitor.
e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga
Ketentuan harga dalam negara Islam di antaranya:
1. Kenaikan Harga Sebenarnya
Kenaikan harga yang sebenarnya
ini bisa terjadinya karena bertambahnya
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persediaan
uang,
berkurangnya
produktivitas, bertambahnya kemajuan
aktivitas dan berbagai pertimbangan
kebijakan fiskal dan moneter.
2. Kenaikan Harga Buatan
Kenaikan harga buatan ini bisa
terjadi karena para pengusaha serakah,
ada para pengusaha atau pedagang yang
sengaja menimbun. Kenaikan Harga
Kebutuhan Pokok suatu agama yang
mengatur dan mengawasi makanan kita
dengan maksud menjadikan manusia
murni, tidak akan mengabaikan kenaikan
harga bahan pangan, karena ini
merupakan kebutuhan pokok orang bisa,
sebab itu hasil dari bumi harus dijual di
pasar sedemikian rupa, sehingga ia dapat
dibeli dengan harga murah.
3. Harga Monopoli
Monopolisasi
adalah
upaya
perusahaan atau kelompok perusahaan
yang relative besar dan memiliki posisi
dominan
untuk
mengatur
atau
meningkatkan kontrol terhadap pasar
dengan cara berbagai praktek anti
kompetitif seperti penetapan harga yang
mematikan dan persaingan yang tertutup.
Dengan demikian, jenis pasar yang
bersifat monopoli ini hanya terdapat satu
penjual. Sehingga harga pada pasar
monopoli ini lebih tinggi. Sementara itu
praktek monopoli adalah pemusatan
kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih
pelaku usaha yang mengakibatkan
dikuasainya produksi dan pemasaran atas
barang dan jasa tertentu sehingga
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menimbulkan persaingan usaha yang
tidak sehat dan dapat merugikan
kepentingan umum. 21
5. KUALITAS PRODUK
a. Pengertian Kualitas Produk
Menurut Kotler dan Amstrong
kualitas adalah karakteristik dari produk
dalam
kemampuan
untuk
memenuhi
kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan
dan bersifat laten. Sedangkan menurut Garvin
dan A. Dale Timpe kualitas adalah
keunggulan yang dimiliki oleh produk
tersebut.
Kualitas
dalam
pandangan
konsumen adalah hal yang mempunyai ruang
lingkup tersendiri yang berbeda dengan
kualitas dalam pandangan produsen saat
mengeluarkan suatu produk yang biasa
dikenal kualitas sebenarnya.
Untuk mencapai kualitas produk yang
diinginkan maka diperlukan suatu standarisasi
kualitas. Cara ini dimaksudkan untuk
menjaga agar produk yang dihasilkan
memenuhi standar yang telah ditetapkan
sehingga konsumen tidak akan kehilangan
kepercayaan
terhadap
produk
yang
bersangkutan.
Pemasar
yang
tidak
memperhatikan kualitas produk yang
ditawarkan akan menanggung tidak loyalnya
konsumen sehingga penjualan produknya pun
akan cenderung menurun. Jika pemasar
memperhatikan kualitas, bahkan diperkuat
dengan periklanan dan harga yang wajar
21
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maka konsumen tidak akan berpikir panjang
untuk melakukan pembelian terhadap produk.
Kualitas produk adalah salah satu
faktor
yang
membuat
keberhasilan
perusahaan dalam ketertarikam konsumen
untuk melakukan pembelian sekaligus
memuaskan konsumen. Kepuasan akan
tercapai dan dinikmati jika kualitas produk
yang mampu memberikan nilai relatif
terhadap
keinginan
konsumen.
Agar
keberhasilan
perusahaan
dapat
mempertahankan
eksistensi
dengan
mempertahankan kualitas produk.
b. Kualitas Produk Dalam Pandangan 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 bemutu baik.22
Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S
Al-Baqarah: 168
َ ۡضۡ َح َٰلَ ٗل
ْۡيَۡ ََلِۡتَتَّبِعُوا
ۡ ِ َۡ ََّيۡفِ ۡٱۡلَز
ُۡ ََّٰيَٓأَيُّ َهيۡٱلن
ِ ْيسۡ ُكلُوا
َ ٗط َِّب
َٰ
ُ ُخ
َ َش
َّ ط َٰ َوتِۡٱل
ٌ ّ َُّۡ َُّ ِبٞ عد
ۡ٢٦٨َۡن
ِۡ ۡۚ ط
َ ۡنۡ ِإَُّ ۡهۥُۡلَ ُِم
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal
lagi baik dariۡapa yang terdapat di bumi, dan
janganlah karnu mengikuti langkah-langkahۡۡ
syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu
adalah musuh nyata bagimu”.23

22
23

ibid., h.4

Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, A1-Quran dan terjemahannya,
DEPAG. RI, (Jakarta: 1987), h. 41.
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Di dalam ayat ini Allah menyerukan
kepada makhluknya untukۡ menikmati
makanan yang baik-baik dalam kehidupannya
serta menjauhiۡ segala makanan yang buruk
dan menjijikkan.ۡ Makanlah sesuatu yang
halal (halalan) lagi baik (tayyiban). Diantara
makna halal disebut dalam Al-Qur‟an
sebanyak 6 kali adalah lawan kata dari haram.
Sesuatu yang halalۡ adalah yang terlepas dari
ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi.ۡ Adapun
tayyibat yang diulang-ulang sebanyak 18 kali
di dalam Al-ۡ Qur‟an, oleh Yusuf Ali
diterjemahkan dengan “barang-barang yang
baik”,ۡ “barang-barang yang baik lagi suci”,
“hal-hal yang baik dan indah”,ۡ “barangbarang yang bersih dan suci” dan “makanan
di antara yangۡ terbaik”. Dengan demikian
barang-barang konsumsi terikat dengan nilainilai dalam Islam, dngan menunjukkan nilainilai kebaikan, kesucian dan keindahan.
Sebaliknya benda-benda yang buruk, tidak
suci (najis) dan tidak bernilai tidak dapat
digunakan dan juga tidak dapat dianggap
sebagai barang konsumsi dalam Islam. 24
c. Dimensi Kualitas Produk
Menurut
Tjiptono
kualitas
mencerminkan semua dimensi penawaran
produk yang menghasilkan manfaat (benefits)
bagi pelanggan. Kualitas suatu produk baik
berupa barang atau jasa ditentukan melalui

24
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dimensi-dimensinya. Dimensi kualitas produk
menurut Tjiptono adalah:25
1. Performance
(kinerja)
berhubungan
dengan karakteristik operasi dasar dari
sebuah produk.
2. Durability (daya tahan) yang berarti
berapa lama atau umur produk yang
bersangkutan bertahan sebelum produk
tersebut harus diganti. Semakin besar
frekuensi pemakaian konsumen terhadap
produk maka semakin besar pula daya
produk.
3. Conformance
to
specifications
(kesesuaian dengan spesifikasi) yaitu
sejauh mana karakteristik operasi dasar
dari sebuah produk memenuhi spesifikasi
tertentu dari konsumen atau tidak
ditemukannya cacat pada produk.
Features (fitur) adalah karakteristik
produk
yang
dirancang
untuk
menyempurnakan fungsi produk atau
menambah
ketertarikan
konsumen
terhadap produk.
4. Reliability
(reliabilitas)
adalah
probabilitas bahwa produk akan bekerja
dengan memuaskan atau tidak dalam
periode waktu tertentu. Semakin kecil
kemungkinan terjadinya kerusakan maka
produk tersebut dapat diandalkan.
5. Aesthetics (estetika) berhubungan dengan
bagaimana penampilan produk. Perceived
quality (kesan kualitas) sering dibilang
merupakan hasil dari penggunaan
25

Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, Total Quality Management (TQM), Edisi
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pengukuran yang dilakukan secara tidak
langsung karena terdapat kemungkinan
bahwa konsumen tidak mengerti atau
kekurangan informasi atas produk yang
bersangkutan.
6. Serviceability meliputi kecepatan dan
kemudahan untuk direparasi, serta
kompetensi dan keramahtamahan staf
layanan.
d. Manfaat Kualitas Produk
Menurut Edvarsdsson dalam buku
Tjiptono dan Chandra produktivitas biasanya
selalu dikaitkan dengan kualitas dan
profitabilitas. Meskipun demikian ketiga
konsep tersebut memiliki penekanan yang
berbeda-beda:
1. Produktivitas menekankan pemanfaatan
(utilisasi) sumber daya, yang seringkali
diikuti dengan penekanan biaya dan
rasionalisasi modal. Fokus utamanya
terletak pada produksi/operasi.
2. Kualitas lebih menekankan aspek
kepuasan pelanggan dan pendapatan.
Fokus utamanya adalah customer utility.
3. Profitabilitas merupakan hasil dari
hubungan antara penghasil (uncome),
biaya, dan modal yang digunakan.
Perusahaan dapat meningkatkan pangsa
pasarnya melalui pemenuhan kualitas yang
bersifat customer – driven yang akan
memberikan keunggulan harga dan customer
value. Customer value merupakan kombinasi
dari manfaat dan pengorbanan yang terjadi
apabila pelanggan menggunakan suatu barang
atau jasa guna memenuhi kebutuhan
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tertentu.Jika kualitas yang dihasilkan superior
dan pangsa pasar yang dimiliki besar, maka
profitabilitasnya terjamin.
Manfaat superior meliputi:
1. Loyalitas pelanggan yang besar
2. Pangsa pasar lebih besar
3. Harga saham yang lebih tinggi
4. Harga jual produk / jasa lebih tinggi
5. Produktivitas yang lebih besar
6. KEPUTUSAN PEMBELIAN
a. Pengertian Keputusan Pembelian
Keputusan membeli merupakan kegiatan
pemecahan masalah yang dilakukan individu
dalam pemilihan alternatif perilaku yang sesuai
dari dua alternatif perilaku atau lebih dan
dianggap sebagai tindakan yang paling tepat
dalam membeli dengan terlebih dahulu melalui
tahapan proses pengambilan keputusan.26
b. Keputusan Pembelian Dalam Pandangan
Islam
Perilaku konsumen menjadi hal yang
mendasari konsumen untuk membuat keputusan
pembelian. Adapun hal-hal tersebut adalah proses
dan aktivitas ketika seorang konsumen
berhubungan dengan pencarian, pemilihan,
pembelian, penggunaan serta pengevaluasian
produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan
keinginan. Proses pengambilan keputusan
pembelian sangat dipengaruhi oleh perilaku
konsumen. Dalam Islam, proses pengambilan
keputusan pembelian diterangkan dalam beberapa
ayat al-Qur‟an yang lebih bersifat umum. Artinya
bisa diterapkan dalam segala aktivitas. Selain itu,
26
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konsep pengambilan keputusan dalam Islam lebih
ditekankan keseimbangan.
Pada surat Al-Furqon ayat 67 yang
berbunyi :
ۡ ََۡ َكينَ ۡبََنَ ۡ َٰذَلِك
َ َْۡلَمۡيَقت ُ ُسَا
َ ََْٱلَّرِينَۡۡإِذَآۡأَُفَقُواْۡلَمۡيُُ ِسفُوا
ۡ٦٦ۡقَ َو ٗاَي
Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang
Maha Pengasih) orang-orang yang apabila
menginfakkan
(harta),
mereka
tidak
berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara
keduanya secara wajar.27
ayat di atas dapat diketahui bahwa
sebagai umat Islam hendaknya berhati-hati
sebelum memutuskan untuk memilih suatu
produk. Ibnu Katsir rahimahullah dalam Tafsir Al
Qur‟an Al „Azhim berkata, “Allah Ta‟ala
memerintahkan untuk melakukan kroscek
terhadap berita dari orang fasik. Karena bisa jadi
berita yang tersebar adalah berita dusta atau
keliru.” Ayat ini juga dapat disandarkan dengan
sikap hati-hati umat Islam dalam mengambil
keputusan untuk membeli dan menggunakan
suatu produk. Sesuai dengan teori sebelumnya,
ada beberapa tahapan yang harus dilalui
seseorang sebelum memutuskan untuk membeli
suatu produk, dimulai dari pengenalan kebutuhan,
pencarian informasi, pemilihan alternative,
pengambilan keputusan dan perilaku pasca
pembelian.28 Berdasarkan teori yang telah
dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa peran
dalam keputusan pembelian, yaitu initiator,
influencer, decider, buyer dan user.

27
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Teori-teori tersebut secara tidak langsung
mendukung ayat ini, dimana ketika kita menerima
informasi ataupun ingin mengambil suatu
keputusan, kita harus melalui tahapan-tahapan
yang ada. Kita juga harus mencari tahu informasi
tersebut dari berbagai macam sumber, tidak
percaya dengan satu sumber saja.
c. Jenis-jenis Perilaku Keputusan Pembelian
1. Pengambilan
Keputusan
Diperluas
(Extended Problem Solving)
Pada proses pengambilan keputusan
yang diperluas, konsumen terbuka pada
informasi
berbagai
sumber
dan
termotivasi
untuk
menilai
dan
mempertimbangkan
serta
membuat
pilihan
yang
tepat.
Pengambilan
keputusan yang diperluas biasanya
dilakukan pada pembelian barang barang
yang tahan lama seperti mobil, rumah,
pakaian peralatan elektronik, dan
sebagainya. Ada kemungkinan bahwa
banyak alternatif akan dievaluasi dan
variasi
luas
sumber
informasi
dikonsultasikan.
Lebih
jauh
lagi,
keputusan mengenai bagaimana dan di
mana untuk membuat pembelian juga
mungkin memerlukan pencarian dan
evaluasi tambahan. Dalam kondisi ini
konsumen
melakukan
pencarian
informasi yang intensif dan evaluasi
terhadap banyak alternatif. Proses tidak
hanya berhenti sampai tahap pembelian
konsumen juga melakukan tahap evaluasi
setelah pembelian. Tahapan proses
pengambilan keputusan diikuti meskipun
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tidak berurutan dan akan banyak sekali
alternatif yang dievaluasi. Jika hasil yang
diharapkan terpenuhi maka keputusan
ditunjukkan dalam bentuk rekomendasi
pada orang lain dan adanya keinginan
untuk membeli kembali. Sebaliknya. bila
konsumen
merasa
kecewa
maka
kekecewaannya akan disampaikan pada
orang lain sehingga individu akan
menghambat orang lain untuk melakukan
pembelian di tempat yang serupa.
2. Pengambilan
Keputusan
Antara
(Midrange Problem Solving)
Pengambilan keputusan ini berada di
antara kedua titik ekstrim yaitu
pengambilan keputusan yang diperluas
dan pengambilan keputusan yang
terbatas. Tahap pencarian informasi dan
evaluasi alternatif dilakukan oleh
konsumen tetapi intensitasnya terbatas.
Karena konsumen sudah mendapat
informasi sebelumnya, maka konsumen
akan langsung mengambil keputusan
membeli tanpa harus mempertimbangkan
lagi. Tahapan pengambilan keputusan
tidak
dilalui
semuanya.
Setelah
melakukan proses pembelian, konsumen
merasa tidak perlu lagi untuk melakukan
evaluasi lagi rena konsumen sudah
merasa
yakin dengan pilihannya.
Kategori pemecahan masalah jajaran
tengah digunakan di sini sebagai
pengakuan bahwa kebanyakan keputusan
membeli tidak dikotak kotakkan secara
rapi. Semua ini diselesaikan dengan cepat
dan jauh berbeda dengan pertimbangan
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mendalam yang diperlukan dalam
membeli sebuah barang merah seperti
membeli kapal pesiar atau keputusan tibatiba untuk membeli sebuah kacang.
3. Pengambilan
Keputusan
Terbatas
(Limited Problem Solving)
Pada proses pengambilan keputusan
yang
terbatas,
konsumen
akan
menyederhanakan proses dan mengurangi
jumlah dan variasi dari sumber informasi
alternatif dan kriteria yang digunakan
untuk evaluasi Pilihan biasanya dibuat
dengan mengikuti aturan yang sederhana.
Hanya sedikit pencarian informasi dan
evaluasi sebelum pembelian atau dengan
kata lain pengenalan kebutuhannya
mengarah pada tindakan pembelian.
Pencarian yang ekstensif dan evaluasi
alternatif
dihindari karena proses
pembelian diasumsikan sebagai hal yang
tidak penting bagi konsumen. Jauh lebih
lazim untuk menyederhanakan prosesnya
dan mengurangi jumlah serta variasi
sumber informasi, alternatif, dan kriteria
yang digunakan untuk evaluasi. Semua
tahap
dalam
proses
pengambilan
keputusan oleh konsumen masih mungkin
diikuti, tetapi ada perbedaan besar dalam
jangkauan maupun ketepatannya. 29
d. Tahap Keputusan Pembelian Konsumen
Para konsumen melewati lima tahap yaitu
pengenalan masalah, pencarian informasi,
evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan
perilaku pasca pembelian. Dari sini jelas bahwa
29
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proses pembelian dimulai jauh sebelum
pembelian aktual dilakukan dan memiliki dampak
yang lama setelah itu. Namun, para konsumen
tidak selalu harus melewati seluruh lima urutan
tahap ketika membeli produk mereka bisa
melewati atau membalik beberapa tahap.
Berikut ini merupakan proses pengambilan
keputusan
Pengenalan
Masalah

Pencarian
Informasi

Keputusan
Pembelian

Evaluasi
Alternatif

Perilaku Pasca
Pembelian

Sumber : Firmansyah, Pemasaran Produk dan Merek,
2019, 205.

Gambar 2.1 Tahap pengambilan keputusan
Dari gambar di atas dapat dijelaskan
tahapan-tahapan dalam proses mengambil
keputusan sebagai berikut :
1. Pengenalan Masalah, proses pembelian
dimulai ketika pembeli mengenali
masalah atau kebutuhan. Kebutuhan
tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan
internal atau eksternal. Dalam kasus
pertama, salah satu kebutuhan umum
seseorang misalkan lapar dan haus
mencapai ambang batas tertentu dan
mulai menjadi pendorong. Dalam kasus
kedua kebutuhan ditimbulkan oleh
rangsangan eksternal. Seseorang bisa
mengagumi mobil baru tetangganya atau
menonton iklan televisi tentang liburan di
hawai yang memicu pemikiran tentang
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kemungkinan melakukan pembelian. Para
pemasar perlu mengidentifikasi keadaan
yang memicu kebutuhan tertentu, dengan
mengumpulkan informasi dari sejumlah
konsumen. Mereka kemudian dapat
menyusun strategi pemasaran yang
mampu memicu minat konsumen. Ini Ini
sangat penting pada pembelian dengan
kebebasan
memilih
(discretionary),
misalnya pada barang-barang mewah,
paket hiburan, dan opsi liburan. Motivasi
konsumen perlu ditingkatkan agar para
pembeli potensial akan memberikan
pertimbangan yang serius. Identifikasi
kriteria pembelian dimulai dengan
mengidentifikasi orang yang mengambil
sebuah produk dan orang lain yang
mempengaruhi pengambilan keputusan
ini. Kriteria pemakaian perlu di
identifikasi terlebih dahulu karena kriteria
pemakaian ini mengukur sumber nilai
pembeli. Pengetahuan intern kebutuhan
pembeli merupakan sumber awal dari
kriteria pemakaian.
2. Pencarian informasi, konsumen yang
terangsang akan terdorong untuk mencari
informasi yang lebih banyak. Kita dapat
membaginya
kedalam
dua
level
rangsangan. Situasi pencarian informasi
yang lebih ringan dinamakan penguatan
perhatian. Pada level ini, orang hanya
sekedar lebih peka terhadap informasi
produk. Pada level selanjutnya, orang itu
mungkin mulai aktif untuk mencari
informasi, mencari bahan bacaan,
menelpon teman dan mengunjungi toko
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untuk mempelajari produk tertentu. Disini
yang menjadi perhatian utama pemasar
adalah sumber-sumber informasi utama
yang menjadi acuan konsumen dan
pengaruh relatif setiap sumber tersebut
terhadap keputusan pembelian. Sumber
informasi
konsumen
digolongkan
kedalam empat kelompok berikut ini:
a. Sumber pribadi : keluarga, teman,
tetangga dan kenalan.
b. Sumber komersial : iklan dan
wiraniaga.
c. Sumber publik : media massa dan
organisasi penentu peringkat
konsumen.
d. Sumber
pengalaman
:
penanganan, pengkajian dan
pemakaian produk.
Jumlah dan pengaruh relatif
sumber-sumber informasi itu berbedabeda, tergantung pada kategori produk
dan karakteristik pembeli. Secara umum,
konsumen mendapatkan sebagian besar
informasi tentang produk tertentu dari
sumber komersial yaitu sumber yang
didominasi oleh pemasar. Namun,
informasi yang paling efektif berasal dari
sumber pribadi atau sumber publik yang
merupakan wewenang independen. Setiap
sumber informasi melakukan fungsi
berbeda dalam mempengaruhi keputusan
pembelian. Informasi komersial biasanya
menjalankan fungsi pemberi informasi,
dan sumber pribadi menjalankan fungsi
legitimasi atau evaluasi.
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3. Evaluasi alternatif, tidak ada proses
evaluasi
tunggal
sederhana
yang
digunakan oleh semua konsumen atau
oleh satu konsumen dalam semua situasi
pembelian. Konsumen akan memandang
masing-masing
produk
sebagai
sekumpulan
atribut-atribut
dengan
kemampuan yang berbeda-beda dalam
memberikan manfaat yang digunakan
untuk memuaskan kebutuhan.
Evaluasi alternatif terdiri dari dua
tahap,
yaitu
menetapkan
tujuan
pembelian dan menilai serta mengadakan
seleksi terhadap alternatif pembelian
berdasarkan tujuan pembeliannya. Setelah
konsumen mengumpulkan informasi
mengenai jawaban alternatif terhadap
suatu kebutuhan, maka konsumen akan
mengevaluasi dan menyederhanakan
pilihan pada alternatif yang diinginkan.30
4. Keputusan pembelian, Setelah tahaptahap tadi dilakukan, sekarang saatnya
bagi
pembeli
untuk
menentukan
pengambilan keputusan apakah jadi
membeli atau tidak. Saat melaksanakan
maksud pembelian, konsumen dapat
mengambil lima sub-keputusan yaitu
merek (merek apa yang akan dipilih),
Dealer (keputusan akan membeli
dimana), kuantitas (berapa banyak yang
akan dibeli), waktu (kapan akan
melakukan pembelian), dan metode
(keputusan tentang cara pembayaran).
Dalam melakukan pembelian produk
sehari-hari, keputusan yang diambil lebih
30
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kecil. Beberapa kasus menunjukkan
konsumen bisa mengambil keputusan
untuk tidak secara formal mengevaluasi
setiap merek.
5. Perilaku Pasca pembelian, setelah
pembelian
konsumen
mungkin
mengalami
ketidaksesuaian
karena
memperhatikan fitur-fitur tertentu yang
mengganggu atau mendengar hal-hal
yang menyenangkan tentang merek lain,
dan akan selalu siaga tehadap informasi
yang
mendukung
keputusannya.
Komunikasi pemasaran harus memasok
keyakinan
dan
evaluasi
yang
mengukuhkan pilihan konsumen dan
membantu dia merasa nyaman dengan
merek. Tugas pemasar tidak berakhir
begitu saja ketika produk dibeli. Para
pemasar harus memantau kepuasan pasca
pembelian yaitu jika produk lebih rendah
dari harapan maka pelanggan akan
kecewa dan sebaliknya jika produk sesuai
dengan harapan atau melebihi apa yang
diharapkan maka pelanggan akan puas,
tindakan pasca pembelian yaitu kepuasan
dan ketidakpuasan terhadap produk akan
mempengaruhi perilaku konsumen.
Sejumlah
orang
seringkali
mempengaruhi pengambilan keputusan
meskipun mereka
mungkin tidak
berpartisipasi langsung dalam proses
pembelian itu sendiri. Orang-orang
seperti ini mungkin berhak menolak
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pemasok tertentu meskipun mereka tidak
berwenang untuk memilih.31
e. Struktur Keputusan Dalam Membeli
Keputusan untuk membeli yang diambil oleh
pelanggan sebenarnya merupakan kumpulan dari
sejumlah keputusan. Setiap keputusan untuk
membeli tersebut mempunyai suatu struktur
sebanyak tujuh komponen, yaitu sebagai berikut:
1. Keputusan tentang Jenis Produk
Dalam hal ini pelanggan dapat
mengambil keputusan tentang produk apa
saja yang akan dibelinya untuk memenuhi
dan memuaskan kebutuhan.
2. Keputusan tentang Bentuk Produk
Pelanggan dapat mengambil
keputusan untuk membeli suatu produk
dengan bentuk tertentu sesuai dengan
seleranya.
3. Keputusan tentang Merek
Pelanggan mengambil keputusan
merek mana yang akan dibeli karena
setiap merek memiliki perbedaan dan ciri
khasnya sendiri.
4. Keputusan tentang Penjualnya
Pelanggan dapat mengambil
keputusan dimana pelanggan akan
membeli produk yang dibutuhkan
tersebut.
5. Keputusan tentang Jumlah Produk
Pelanggan dapat mengambil
keputusan tentang seberapa banyak
produk yang akan dibeli.
31

Michael E, Porter.―Strategi Bersaing”. ( Jakarta: Binarupa Aksara,
1994), 140.
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6. Keputusan tentang Waktu Pembelian
Pelanggan dapat mengambil
keputusan tentang kapan dia akan dan
harus melakukan pembelian.
7. Keputusan tentang Cara Pembayaran
Pelanggan dapat mengambil
keputusan tentang metode atau cara
pembayaran pada produk yang akan
dibeli, apakah secara tunai atau pun
kredit.
Keputusan
tersebut
akan
mempengaruhi
keputusan
tentang
penjualan dan jumlah pembeliannya.32
f.

Faktor Yang
Pembelian

Mempengaruhi

Keputusan

Menurut Kotler terdapat beberapa faktor
yang mempengaruhi keputusan pembelian yang
dilakukan oleh konsumen, antara lain yaitu
sebagai berikut:
1. Faktor Kebudayaan. Faktor budaya
mempunyai pengaruh yang paling luas
dan paling dalam, budaya merupakan
penentu keinginan dan perilaku yang
paling dasar. Adapun faktor-faktor
kebudayaan yang turut mempengaruhi
perilaku konsumen seperti budaya, sub
budaya, dan kelas sosial.
2. Faktor Sosial. Manusia tidak akan pernah
bisa lepas dari kehidupan sosialnya,
karena itu lingkungan sosial sangat
mempengaruhi bagaimana seseorang
berperilaku sebagai seorang konsumen.
Beberapa faktor sosial tersebut antara
32

Basu Swastha D dan T Hani Handoko, Manajemen Pemasaran:
Analisis Perilaku Konsumen, (Yogyakarta: BPFE, 2010), h.102
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lain:
keluarga,
kelompok
acuan
(kelompok yang memiliki pengaruh
langsung atau tidak langsung terhadap
sikap atau perilaku seseorang tersebut),
peran, dan status sosial.
3. Faktor Pribadi. Keputusan pembelian
juga dipengaruhi oleh karakteristik
pribadi. Karakteristik tersebut meliputi:
usia, dan tahap siklus hidup, pekerjaan,
keadaan ekonomi, gaya hidup (lifestyle),
serta kepribadian dan konsep diri
pembeli.
4. Faktor Psikologis. Faktor yang terakhir
yang mempengaruhi pilihan pembelian
seseorang adalah faktor psikologis
dimana empat faktor psikologi utama
adalah motivasi, persepsi, pembelajaran,
serta keyakinan
g. Model Proses Pengambilan Keputusan
Membeli
Menurut Schiffman dan Kanuk dalam
Firmansyah, proses pengambilan keputusan
melibatkan tiga tahapan, antara lain, input.
process,
dan
output.
Tahapan
input
mempengaruhi rekognisi terhadap kebutuhan
produk dan terdiri dari dua sumber utama, yaitu
usaha pemasaran perusahaan (produk, tempat.
harga, dan promosi) dan pengaruh sosioeksternal
konsumen (keluarga. teman, tetangga. kelas
sosial, budaya).
Tahapan proses fokus terhadap bagaimana
konsumen membuat keputusan yang mencakup
faktor psikologis (motivasi, persepsi. belajar.
kepribadian. dan sikap) yang mempengaruhi
rekognisi terhadap kebutuhan pencarian alternatif
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sebelum pembelian dan evaluasi alternatif.
Tahapan output merupakan pembelian dan
perilaku setelah pembelian. 33Seorang pakar
Berkowitz juga mengemukakan bahwa proses
keputusan pembelian merupakan tahap-tahap
yang dilalui pembeli dalam menentukan pilihan
tentang produk dan jasa yang hendak dibeli
Dengan demikian model proses pengambilan
keputusan yang dilakukan oleh konsumen dapat
digambarkan sebagai berikut:
Model
Proses
Pengambilan
keputusan
Model Perilaku
Pengambilan
Keputusan

Model
Deskriptif dan
Perspektif

Sumber : M. Anang Firmansyah, Perilaku Konsumen (Sikapdan
Pemasaran) (Penerbit Qiara Media, 2019), 42.
1.

33

Ibid., 41.

Model Perilaku Pengambilan keputusan
a. Model Ekonomi yang dikemukakan
oleh ahli ekonomi klasik dimana
keputusan orang itu rasional yaitu
berusaha mendapatkan keuntungan
marginal sama dengan biaya marginal
atau untuk memperoleh keuntungan
maksimum.
b. Model
Manusia
Administrasi
dikemukakan oleh Herbert A. Simon
dimana lebih berprinsip orang tidak
menginginkan maksimalisasi tetapi
cukup keuntungan yang memuaskan.
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c. Model
Manusia
Mobicentrik
Dikemukakan oleh Jennings, dimana
perubahan merupakan nilai utama
sehingga orang harus selalu bergerak
bebas mengambil keputusan.
d. Model
Manusia
Organisasi
Dikemukakan oleh W. F Whyte,
model ini lebih mengedepankan sifat
setia dan penuh kerja sama dalam
pengambilan keputusan.
e. Model Pengusaha Baru Dikemukakan
oleh Wright Mills menekankan pada
silat kompetitif.
f. Model Sosial Dikemukakan oleh
Freud Vehlen dimana menurutnya
orang sering tidak rasional dalam
mengambil
keputusan
diliputi
perasaan emosi dan situasi dibawah
sadar.
2. Model Deskriptif dan Perspektif
a. Model Deskriptif : dalam model ini
kepuasan pelanggan dapat dicapai
dengan penawaran perusahaan sesuai
atau berdasarkan pada realitas
observasi.
b. Model Perspektif : dalam model ini
kepuasan pelanggan dapat dicapai
dengan dua cara utama. Pertama.
mengubah penawaran perusahaan
sesuai dengan ideal. Kedua, untuk
meyakinkan
pelanggan
atau
konsumen yang ideal tidak selalu
sesuai dengan kenyataan.
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B. Pengajuan Hipotesis
Kerangka berfikir merupakan bagian dari penelitian yang
menggambarkan alur pikiran peneliti, dalam memberikan
penjelasan kepada orang lain, mengapa dia mempunyai
anggapan seperti yang diutarakan dalam hipotesis.34
Kerangka pemikiran menggambarkan pengaruh antara
variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu Citra merek,
harga, kualitas terhadap keputusan pembelian di toko grosir
bang iyuz way dadi sukarame bandar lampung. Dalam
penelitian ini model hubungan antara variabel bebas yaitu
variabel citra merek, harga kualitas dan variabel terikat
keputusan pembelian.

CITRA MEREK (XI)
KEPUTUSAN
PEMBELIAN (Y)

HARGA (X2)

KUALITAS (X3)

PERSPEKTIF SYARIAH
Gambar 2.3 Kerangka Fikir

Keterangan
═Pengaruh
Secara
Simultan
bersama-sama
═ Pengaruh Secara Parsial

34

atau

Anak Agung, P dan Aniek Yuesti : metode penelitian bisnis kuantitatif dan
kualitatif (Bali:NoahAletheia2029),33
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1. Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian
Menurut dalam Fandy Tjiptono Merek adalah
tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata, huruf, angka,
susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut
yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam
kegiatan barang atau jasa.
Dalam keputusan pembelian, citra merek dapat
memberikan dampak atau pengaruhnya bagi konsumen
yang akan melakukan suatu pembelian terhadap produk.
Citra merek yang baik akan memberikan dampak yang
baik terhadap produk tersebut begitupun juga sebaliknya,
suatu produk yang tidak memiliki citra merek yang baik
akan lebih sulit diterima oleh konsumen. Konsumen akan
lebih cepat dalam memutuskan pembeliannya dengan
produk yang mempuyai citra merek yang baik. Selain itu,
citra merek yang baik akan menjadi keunggulan tersendiri
bagi konsumen untuk membeli suatu produk. Dengan
demikian suatu produk yang memiliki citra merek yang
baik akan mempunyai pengaruh terhadap keputusan
pembelian suatu produk. Dari hasil penelitian terdahulu
yang di lakukan oleh Desy Irana Dewi Lubis dan Rahmat
Hidayat Hasil penelitian menunjukan bahwa secara
parsial citra merek tidak berpengaruh terhadap keputusan
pembelian.
H1:Citra Merek Berpengaruh Positif
Terhadap Keputusan Pembelian

Signifikan

H0:Citra Merek Tidak Berpengaruh Positif Signifikan
Terhadap Keputusan Pembelian
2. Harga Terhadap Keputusan Pembelian
Harga sebagai nilai suatu barang yang dinyatakan
dengan uang.Harga memiliki dua peranan utama dalam
pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan
alokasi dan peranan informasi.Dalam penentuan sauatu
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nilai barang atau jasa, konsumen membandingkan
kemampuan suatu barang atau jasa dalam memenuhi
kebutuhan.Harga menjadi pokok utama dalam suatu bisnis
karena harga seringkali dijadikan fakor utama dalam
membeli suatu produk. Harga yang sesuai dengan
keinginan konsumen dapat memberikan suatu keputusan
pembelian terhadap konsumen, bila harga terlalu mahal,
maka produk bersangkutan tidak akan terjangkau oleh
pasar, sebaliknya jika harga terlampau murah perusahaan
akan sulit mendapat laba. Harga juga seringkali digunakan
sebagai indikator dalam mengambil kepuusan pembelian
apabila harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang
dirasakan atas suatu produk yang dibeli oleh konsumen.
Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Maria Agatha terdapat pengaruh harga terhadap keputusan
pembelian Batik Barong Gung tulungagung penentuan
harga yang tepat dan sesuai sangat berpengaruh sebesar
72,2% sedangkan sisanya sebesar 27,8% dipengaruhi oleh
variabel lain di luar penelitian.
H2 : Harga Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap
Keputusan Pembelian
H0: Harga Tidak Berpengaruh Positif Signifikan
Terhadap Keputusan Pembelian
3. Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian
Kotler menyatakan bahwa kualitas produk adalah
kemapuan sebuah produk dalam memperagakan
fungsinya, hal itu termasuk keseluruhan durabilitas,
reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoprasian dan
reparasi produk juga atribut produk lainnya. Kualitas
produk merupakan pemahaman bahwa produk yang di
tawarkan oleh penjual memperoleh nilai jual lebih yang
tidak di miliki oleh produk pesaing. Oleh karena itu,
perusahaan berusaha memfokuskan pada kualitas produk
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dan membandingkannya dengan produk yang di tawarkan
oleh perusahaan pesaing.
. Dari hasil penelitian sebelumnya dilakukan oleh
Amrullah, Pemasang S.Siburian, Sida Zainurossalamia
ZA terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas
produk terhadap keputusan pembelian. Hal ini
mengandung makna semakin tinggi kualitas produk yang
di tawarkan maka akan semakin tinggi pula tingkat
keputusan pembelian oleh konsumen.
H3: Kualitas Produk Berpengaruh Positif Signifikan
Terhadap Keputusan Pembelian
H0: Kualitas Produk Tidak Berpengaruh Positif
Signifikan Terhadap Keputusan Pembelian
4. Citra Merek, Harga, Kualitas, Keputusan Pembelian
dalam Perspektif Bisnis Syariah
Dalam islam citra merek harus melandasi kualitas
yang digunakan sesuai dengan aturan Islam. Dalam AlQur„an Surat Asy-Syua„ra:181-183, Allah memerintahkan
agar orang beriman menggunakan perkataan yang baik.
Dalam pandangan Islam, peningkatan kualitas (ikhsan)
adalah suatu hal yang harus dilakukan. Perbuatan yang
mengabaikan kualitas merupakan perbuatan yang sia-sia.
Demikian juga pada produk, jika kualitas produk
diabaikan, konsumen akan berpikir ulang untuk
melakukan pembelian. Peningkatan kualitas pada semua
fungsi bisnis yang optimal adalah apabila dihubungkan
dan dipandu oleh persepsi konsumen tentang kualitas dan
kebutuhan konsumen.
Harga dalam islam harus memiliki konsep Keadilan
berasal dari kata “Adil” yang diambil dalam bahasa arab
Adl yang artinya sama. Sedangkan dalam kamus besar
Bahasa Indonesia kata Adil diartikan tidak berat sebelah
(tidak memihak), berpihak pada kebenaran, barbuat
sepatutnya (tidak sewenang-wenang). Menurut John
Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu
filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa
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Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral
mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.
Keadilan intinya adalah lawan dari dholim yaitu
meletakan seseuatu bukan pada tempatnya jadi keadilan
itu meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.
Dalam surat Al-Baqarah ayat 172: Ayat ini adalah
perintah kepada kaum muslimin secara khusus setelah
perintah kepada manusia umumnya. Yang demikian itu
karena pada dasarnya mereka lah yang mengambil
manfaat dari perintah-perintah dan larangan-larangan,
disebabkan keimanan mereka, perintah Allah untuk
makan hal-hal yang baik dari rizki dan bersyukur kepada
Allah atas segala nikmat nikmat-Nya.
Dalam Islam, proses pengambilan keputusan
pembelian diterangkan dalam beberapa ayat al-Qur‟an
yang lebih bersifat umum. Artinya bisa diterapkan dalam
segala aktivitas. Selain itu, konsep pengambilan
keputusan dalam Islam lebih ditekankan keseimbangan.
Menurut Imam al-Ghazali kebutuhan adalah keinginan
manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan
dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya
dan menjalankan fungsinya yaitu menjalankan tugasnya
sebagai hamba Allah dengan beribadah secara maksimal.
H4 : Citra Merek, Harga, Kualitas Produk, Keputusan
Pembelian Berpengaruh Dalam Perspektif Bisnis
Syariah.
H0 :Citra Merek, Harga, Kualitas Produk, Keputusan
Pembelian Tidak Berpengaruh Dalam Perspektif
Bisnis Syariah.
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