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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh word of mouth, 

Harga, dan kualitas produk terhadap Keputusan Pembelian pada toko Tani Unggul 

di Desa Fajar Bulan Kabupaten Lampung Barat. Pada penelitian ini populasi yang 

digunakan adalah pelanggan yang pernah membeli di toko Tani Unggul. 

Pengujian hipotesis menggunakan uji t menunjukkan bahwa tiga 

varibel independen yang diteliti yaitu variabel Word of mouth, Harga, dan 

kualitas produk  terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel dependen yaitu Keputusan pembelian. Kemudian melalui uji F 

dapat diketahui bahwa kedua variabel independen layak untuk menguji 

variabel dependen Keputusan pembelian 

Berdasarkan hasil analisis data kuesioner terhadap 60 responden 

pelanggan yang pernah membeli di toko Tani Unggul dengan menggunakan 

teknik non probability sampling yaitu merupakan teknik yang tidak memberikan 

peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel dengan menggunakan sampling jenuh, analisis ini 

meliputi: uji validitas dan realibilitas, analisis regresi berganda, pengujian 

hipotesis melalui uji t dan uji F, serta analisis koefisien determinasi (R
2
). 

. 
 

 

Kata Kunci: Word of mouth, Harga, kualitas produk, dan Keputusan 

Pembelian. 
  









MOTTO 

 

ى اَْهلِهَۙا َواَِذا َحَكْمتُْم بَْيَه النَّاِس اَْن تَْحُكُمْىا بِ "
ٰٓ ِت اِله نه وا اْْلَمه َ يَأُْمُرُكْم اَْن تَُؤدُّ ِِ اِنَّ ّللّاه ْْ ََ  ..."اْل

“ Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya 

kamu menetapkannya dengan adil….” 

(QS.An-Nisa: 58) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih 

lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk 

menghindari kekeliruan bagi pembaca yang tertuang dalam penegasan judul. 

Dengan penegasan tersebut diharapkan tidakakan terjadi disinterpretasi 

terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping 

itu, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan 

yang akan dibahas. 

Adapun judul skripsi ini  adalah Pengaruh Word Of Mouth,Harga Dan 

Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Pada Toko 

Tani Unggul Di Desa Fajar Bulan Kabupaten Lampung Barat untuk itu 

perlu uraian dari istilah judul tersebut sebagai berikut : 

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah suatu proses interaksi yang menentukan apakah 

perilaku seseorang atau sekelompok remaja itu positif, apakah itu situasi 

penyesuaian atau situasi negatif, apakah itu situasi penyesuaian atau situasi 

negatif. Artinya, terjadinya suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan 

kepentingan negara atau nasional. Sistem nilai, karena meniru kelompok 

tertentu dalam lingkungan sosial, termasuk permanen dan sementara”.
1
 

                                                             
1 

Jusuf Amir Faesal, “Riorientasi Pendidikan Islam”, Jakarta : Gema Insani Press 1995, 

h.226 
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2. Word Of Mouth atau komunikasi dari mulut kemulut  

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (2007), ini adalah 

proses komunikasi berupa rekomendasi individu atau kelompok untuk 

produk atau layanan yang dirancang untuk memberikan informasi 

pribadi.”
2
 

3. Harga 

Harga adalah nilai moneter yang harus ditukar pelanggan untuk 

mendapatkan produk atau jasa”
3
 

4. Kualitas Produk 

Menurut Swastha (2010), faktor-faktor yang termasuk dalam proyek 

atau hasil menyebabkan produk atau hasil tersebut sesuai dengan tujuan 

produk atau hasil tersebut, dan juga sesuai dengan tujuan produk atau hasil 

tersebut. 

5. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian adalah beberapa langkah yang diambil 

konsumen sebelum membuat keputusan pembelian produk. Philip Kotler 

dan Kevin Lane Keller (2009).
4
 

 

 

 

 

                                                             
2
 Kotler, Philip., 2000, Manajemen Pemasaran, Jilid II, Jakarta, Bumi Aksara 

3 
Djaslim Saladin. 2003. Manajemen Pemasaran. Bandung: Linda Karya. H. 95 

4
 Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. 2009. Manajemen Pemasaran, Edisi ke-13. Jilid 1 

dan 2. Penerbit Erlangga. Jakarta. h. 184 
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B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan objektif 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah reputasi, harga dan 

kualitas produk yang dijual di toko pertanian kelas atas berdampak pada 

keputusan pembelian produk pertanian di toko pertanian kelas atas.. 

2. Alasan Subjektif 

Permasalahan yang dibahas dalam proposal ini sejalan dengan 

bidang keilmuan penulis yaitu Rencana Penelitian Hukum dan Ekonomi 

Islam, serta didukung dengan data penelitian lapangan.. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Dengan Perkembangan dunia usaha yang semakin maju ini menyebabkan 

perusahaan harus menghadapi persaingan yang ketat. Tidak sedikit 

perusahaan-perusahaan baru bemunculan dengan menawarkan berbagai 

produk yang sangat bervariasi. dan para penjual juga  semakin kreatif dan 

inovatif untuk memasarkan produknya. Sebuah toko dikatakan mampu 

bersaing bila mampu menciptakan sebuah inovasi baru yang memberikan 

kepuasan bagi konsumennya, baik dari segi kualitas, harga produk, dan 

pemasarannya, sehingga dengan demikian konsumen dapat menentukan 

pilihannya. 

Persaingan seperti sekarang ini, perusahaan dituntut untuk menawarkan 

produk yang berkualitas dan mempunyai nilai lebih, sehingga tampak berbeda 

dengan produk pesaing. Kualitas merupakan salah satu factor yang menjadi 
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pertimbangan konsumen sebelum membeli suatu produk. Kualitas ditentukan 

oleh sekumpulan kegunaan dan fungsinya, termasuk didalamnya daya tahan, 

ketidak tergantungan pada produk lain atau komponen lain, eksklusifitas, 

kenyamanan, wujud luar (warna, bentuk, kemasan, dan sebagainya). Handoko 

(2010) Dengan kualitas yang bagus dan terpercaya, maka produk akan 

senantiasa tertanam dibenak konsumen, karena konsumen bersedia membayar  

sejumlah uang untuk membeli produk yang berkualitas.
5
 

Dari perspektif pemasaran, harga adalah unit moneter atau ukuran lain 

(jasa dan barang lain) yang dipertukarkan untuk kepemilikan atau 

penggunaan barang atau jasa, Tjiptono (2002). Menurut Tjiptono (2007), 

harga bersifat fleksibel yang artinya harga dapat disesuaikan dengan cepat. Di 

antara empat elemen bauran pemasaran tradisional, harga adalah elemen yang 

paling mudah diubah dan disesuaikan dengan dinamika pasar. Hal ini terlihat 

jelas dari seringnya persaingan harga ("discount war") di industri retail. 

Menurut penelitian Tjiptono (Tjiptono, 2007) harga memegang peranan 

penting dalam ekonomi makro, konsumen dan perusahaan.
6
 

1. Bagi perekonomian. Harga merupakan pengatur utama dalam sistem 

perekonomian karena mempengaruhi alokasi faktor-faktor produksi 

seperti tenaga kerja, tanah, modal dan kewirausahaan. 

                                                             
5 Handoko,t,hani.2010.manajemen personalia dan sumber daya manusia (edisi 2). 

BPFE.Yogyakarta. 
6
 Tjiptono, Fandy. 2007. Strategi Pemasaran. Edisi Pertama. Andi Ofset, Yogyakarta. h. 

471 
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2.  Bagi konsumen. Dalam industri retail, beberapa pembeli sangat sensitif 

terhadap faktor harga (menjadikan harga sebagai satu-satunya 

pertimbangan untuk membeli produk), sementara beberapa lainnya tidak.. 

3. bagi perusahaan. Dibandingkan dengan bauran pemasaran lain (produk, 

distribusi, dan promosi) yang membutuhkan banyak belanja modal, harga 

merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan 

pendapatan. 

Word Of Mouth dapat terjadi saat memberikan pengalamannya atau 

bahkan sampai merekomendasikan produk tersebut kepada kerabat, keluarga 

maupun orang lainnya. Saluran komunikasi personal yang berupa ucapan atau 

perkataan dari mulut ke mulut (Word Of Mouth) dapat menjadi metode promosi  

yang efektif karena pada umumnya disampaikan dari konsumen oleh konsumen 

dan untuk konsumen, sehingga konsumen atau pelanggan yang puas dapat 

menjadi media iklan bagi perusahaan. Word Of Mouth,harga dan kualitas produk 

ini sangat lah membantu dalam penjualan obat obatan pertanian karna ini adalah 

cara yang mudah di lakukan dan gampang di tanggapi oleh petani mengingat 

dalam kehidupan umum petani sangat memegang teguh yang dinamakan 

kepercayaan oleh karna itu dalam penjualan obat-obatan menjaga kualitas produk 

dan memberikan harga yang sesuai dengan kualitas produk itu sangat penting 

karna apa bila petani sudah percaya dengan hal itu makan akan timbul Word Of 

Mouth atau biasa kita sebut promosi dari kemulut ke mulut, ini akan 

mempengaruhi petani yang lain nya untuk membeli produk yang ada di toko, 



6 
 

petanipun akan mempunyai minat beli ulang produk karena sudah memiliki 

kepercayaan di toko tersebut. 

keputusan pembelian merupakan perilaku konsumen yang ingin membeli 

atau tidak membeli suatu produk.
7
 Diantara berbagai faktor yang mempengaruhi 

pembelian produk atau jasa konsumen biasanya konsumen mempertimbangkan 

kualitas, harga dan produk yang sudah dikenal masyarakat sebelum memutuskan 

untuk membeli suatu produk.Biasanya konsumen terlebih dahulu melalui 

beberapa tahapan yaitu (1) identifikasi masalah, (2) Pencarian informasi; (3) 

Evaluasi alternatif; (4) Memutuskan apakah akan membeli; (5) Perilaku pasca-

pembelian.
8
 

Mayoritas para petani di Indonesia menggunakan pupuk dan obat obatan 

pestisida untuk tanamannya, banyak sekali prusahaan obat obatan yang berker  

jasama dengan pengecer atau toko obat obatan pertanian untuk menjual 

produknya,dan memudahkan para petani membeli pupuk dan obat pestisida yang 

asli, akan tetapi akhir-akhir ini banyak sekali toko obat-obatan pertanian yang 

curang mengganti produk yang bagus dengan produk kualitas rendah, dan menjual 

nya dengan harga yang sama, hal ini sangat merugikan petani yang membeli 

produk di toko tersebut, disini peneliti akan meneliti pada toko Tani Unggul yang 

sudah menjalin kerjasama atau menjadi mitra dengan perusahaan pupuk dan obat-

obatan pestisida pertanian, apakah dengan menjaga kualitas produk, menjual nya 

dengan harga yang sesuai dengan kualitas nya dan memasarkan produk yang 

                                                             
7 7

 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran. Edisi 11 Jilid 1 (Jakarta: PT Indeks Kelompok 

Gramedia, 2005) , h. 204. 

 
8
 Philip Kotler,ibid. 
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dijual dengan mempromosikan dari mulut kemulut (Word Of Mouth) akan 

membuat konsumen kembali membeli produk di Toko Tani Unggul yang ada di 

desa Fajar Bulan Kabupaten Lampung barat.  

Agar memperoleh informasi yang lebih jelas serta di sertai bukti ilmiah, 

perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah, untuk itu penulis akan melakukan 

penelitian “Pengaruh Word Of Mouth, Harga, Dan Kualitas Produk Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Pada Toko Tani Unggul Di desa Fajar Bulan 

kabupaten Lampung Barat” 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah yang akan dijawab 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Word Of Mouth berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian?  

2. Apakah harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian?  

3. Apakah kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian?  

4. Apakah Word Of Mouth, harga dan kualitas produk berpengaruh positif  

terhadap keputusan pembelian? 
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E. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif signifikan variabel Word 

Of Mouth terhadap keputusan pembelian produk pada Toko Tani Unggul.  

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif signifikan variable harga 

terhadap keputusan pembelian produk pada Toko Tani Unggul.  

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif signifikan variable 

kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk pada Toko Tani 

Unggul.  

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif signifikan variable Word 

Of Mouth, harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada 

Toko Tani Unggul.  

F. Manfaat Penelitian  

manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan: Diharapkan dapat menjadi masukan mengenai besarnya 

pengaruh kualitas produk, kualitas layanan, dan promosi terhadap 

keputusan pembelian produk Toko Tani Unggul. 

2. Bagi Akademisi: Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan referensi atau kajian bagi penelitian-penelitian berikutnya 

mampu memperbaiki dan menyempurnakan kelemahan dalam penelitian 

ini 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pemasaran 

Menurut Kotler dan Keller pengertian pemasaran yaitu : 

“Mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosisal”. Salah satu 

definisi yang baik dan singkat dari pemasaran adalah “memenuhi kebutuhan 

dengan cara yang menguntungkan”.
9
 

 

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemasaran 

adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, 

mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk 

mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan 

organisasi dan pemangku kepentingannya.  

B. Promosi dari Mulut ke Mulut (Word Of Mouth) 

1. Pengertian Word Of Mouth 

Word Of Mouth (WOM) atau komunikasi dari mulut ke mulut 

merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik 

secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang 

bertujuan untuk memberikan informasi secara personal (Kotler dan Keller, 

2012). 

 

                                                             
9
 Kotler, Philip and Kevin Lane Keller, 2011. Manajemen Pemasaran, Edisi 13 Jilid 1 dan 

2, Alih Bahasa: Bob Sabran, Erlangga, Jakarta. h. 5 
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2. Word Of Mouth Dalam Pandangan Islam 

Dalam ajaran islam Word Of Mouth bisa disebut sebagai amanat atau 

pesan dan amanat wajib hukumnya untuk disampaikan,semua dijelaskan 

dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi: 

ى اَْهلِهَۙا َواَِرا َحَكْوخُْن بَْيَي الٌَّاِط اَْى حَْحُكُوْىا بِ 
ٰٓ ِج اِله ٌه وا اْْلَهه َ يَأُْهُشُكْن اَْى حَُؤدُّ

ِِ   اِىَّ ّللّاه ْذ ََ اْل

 َ
ظُُكْن بِٖه   اِىَّ ّللّاه َِ ا يَ وَّ َِ ًِ َ

ۢا بَِصْيًشا  اِىَّ ّللّاه ًَ  ٨٥َكاَى َسِويْ

Artinya: 

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 

manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah 

sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha 

Mendengar, Maha Melihat.
10

 

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan “amanat” kepada yang 

berhak. Pengertian “amanat” dalam ayat ini, ialah sesuatu yang 

dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya. Kata “amanat” dengan pengertian ini sangat luas, meliputi 

“amanat” Allah kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya 

dan terhadap dirinya sendiri. 

Salah satu bentuk promosi dalam pemasaran adalah Word Of Mouth. 

Word Of Mouth menjadi referensi yang membentuk harapan pelanggan. 

Sebagai bagian dari bauran komunikasi pemasaran, Word Of Mouth 

                                                             
10

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya, Danakarya, 2006), 

Q.S An-Nisa (4): 58 



11 
 

communication menjadi salah satu strategi yang sangat berpengaruh di 

dalam keputusan konsumen dalam menggunakan produk dan jasa.  

Berikut ini beberapa definisi dan pengertian Word Of Mouth atau 

komunikasi dari mulut ke mulut dari beberapa sumber referensi: 

a. Menurut Hasan (2010), Word Of Mouth merupakan pujian, 

rekomendasi dan komentar pelanggan sekitar pengalaman mereka atas 

layanan jasa dan produk yang betul-betul memengaruhi keputusan 

pelanggan atau perilaku pembelian mereka.
11

 

b. Menurut Lupiyoadi (2006:238), Word Of Mouth adalah suatu bentuk 

promosi yang berupa rekomendasi dari mulut ke mulut tentang 

kebaikan dalam suatu produk.
12

 

c. Menurut WOMMA (Word Of Mouth Marketing Association), Word Of 

Mouth (WOM) merupakan usaha pemasaran yang memicu konsumen 

untuk membicarakan, mempromosikan, merekomendasikan, dan 

menjual produk/ merek kita kepada pelanggan lainnya
13

 

d. Menurut Kotler dan Keller, Word Of Mouth communication adalah 

komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik antar masyarakat yang 

berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman membeli atau 

menggunakan produk atau jasa. 
14

 

                                                             
11 

Ali Hasan 2010. Marketing Dari Mulut ke Mulut Words of Mouth Marketing. 

Yogyakarta: Media Presindo. 
12

 Lupiyoadi dan Hamdani, 2006. Manajemen Pemasaran jasa Edisi kedua. Penerbit 

Salemba Empat: Jakarta. h. 238 
13

 Sumardy. (2011). The Power of Word Of Mouth Marketing. Jakarta. Gramedia Pustaka 

Utama. h. 68 
14

 Kotler dan Keller. 2009. Manajemen Pemasaran. Jilid I. Edisi ke 13 Jakarta: Erlangg. h. 

174 
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C. Harga 

1. pengertian Harga 

Harga suatu produk merupakan salah satu penentu atas besarnya 

permintaan pasar. Harga suatu produk mempengaruhi posisi persaingan di 

pasar penjualan, sehingga mempengaruhi volume penjualan. Oleh karena 

itu harga mempunyai pengaruh yang besar terhadap pendapatan dan laba 

bersih perusahaan.
15

 

Harga adalah sejumlah uang (ditambah beberapa barang kalau 

mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi 

daribarang beserta pelayanannya.
16

 

Harga merupakan elemen termudah dalam program pemasaran untuk 

disesuaikan, fitur produk, saluran, dan bahkan komunikasi membutuhkan 

banyak waktu. Berdasarkan definisi menurut para ahli, dapat disimpulkan 

bahwa harga adalah sejumlah nilai uang yang ditentukan oleh penjual 

barang/jasa dan dibayar oleh pembeli suatu produk barang/jasa guna untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan pembeli. 

a. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga 

Banyaknya faktor yang mempengaruhi penetapan harga, menurut 

Swastha (2010) mengungkapkan bahwa faktor-faktor tersebut ada pada 

suatu produk barang/jasa. Faktor tersebut meliputi : (1) Kondisi 

perekonomian, (2) Penawaran dan permintaan, (3) Elastisitas 

                                                             
15

 Suryadi prawiro sentono.op cit.h.157 
16

 Basu swastha dan ibnu sukotjow, Pengantar Bisnis Modern, (Yogyakarta,Liberty 

Yogyakarta,2007) edisi,03,h.211 
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permintaan, (4) Persaingan, (5) Biaya, (6) Tujuan manager, dan (7) 

Pengawasan pemerintah.
17

 

b. Indikator Harga 

Kotler dan Amstrong (2012) mengungkapkan bahwa di dalam 

indikator harga terdapat beberapa unsur kegiatan utama tentang harga. 

Indikator tersebut meliputi: (1) daftar harga, (2) diskon, (3) syarat 

pembayaran, (4) potongan harga, (5) kredit, dan (6) periode 

pembayaran.
18

 

 

2. Harga Dalam Pandangan Islam 

Penetapan (regulasi) harga dikenal di dunia fiqh dengan istilah tas’ir, 

yang berarti menetapkan harga tertentu pada barang-barang yang 

diperjualbelikan, yang tidak menzhalimi pemilik barang dan pembelinya. 

Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan- 

kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam konsep 

Islam pertemuan permintaan dengan penawaran harus terjadi secara rela 

sama rela. Artinya tidak ada pihak yang terpaksa melakukan transaksi pada 

tingkat harga tertentu. Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari 

keadaan aniaya, yaitu keadaan yang salah satu pihak senang di atas pihak 

lain.
19

 

                                                             
17

 Basu, Swastha. 2010. Manajemen Pemasaran: Analisa dan Perilaku Konsumen. 

Yogyakarta. BPFE UGM. h. 149 
18

 Ibid. h. 149 
19

  Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam (bandung,pustaka setia 

2013)H,221 
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Menurut Ibnu Taimiyah ada dua terma yang sering ditemukan dalam 

pembahasannya tentang masalah harga, yaitu  : 

a.  Iwad al Mitsl, adalah penggantian yang sama yang merupakan nilai 

harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi 

yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada 

tambahan dan pengurangan, disinilah esensi dari keadilan. 

b.  Tsaman al- Mitsl, adalah nilai harga dimana orang-orang menjual 

barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan 

dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis 

lainnya ditempat dan waktu tertentu.
20

 

Dalam satu bagian dalam bukunya Fatawa, Ibnu Taimiyah mencatat 

beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan 

konsekuensinya terhadap harga : 

a. Keinginan penduduk (al-raghbah) atas jenis yang berbeda-beda dan 

sesekali berubah-ubah. Perubahan itu sesuai dengan kelimpahruahan 

atau kelangkaan barang yang diminta (al-matlub). Sebuah barang sangat 

diinginkan jika persediaannya sangat sedikit ketimbang jika 

ketersediaannya berlimpah. 

b. Perubahannya juga tergantung pada jumlah para peminta (tullab). Jika 

jumlah dari orang-orang yang meminta dalam satu jenis barang 

                                                             
20 Ibid. h.210 
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dagangan banyak, harga akan naik dan akan terjadi sebaliknya jika 

jumlah permintaannya kecil. 

c. Itu juga akan berpengaruh atas menguat atau melemahnya tingkat 

kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari 

kebutuhan, bagaimanapun besar atau kecilnya. 

d. Harga juga berubah-ubah sesuai dengan (kualitas pelanggan) siapa saja 

pertukaran barang itu dilakukan (al- mu’awid). Jika ia kaya dan dijamin 

membayar utang, harga yang rendah bisa diterima darinya, ketimbang 

yang diterima dari orang lain yang diketahui sedang bangkrut, suka 

mengulur-ulur pembayaran atau diragukan kemampuan membayarnya. 

e. Harga itu dipengaruhi juga oleh bentuk alat pembayaran (uang) yang 

dugunakan dalam jual beli. Jika yang digunakan umum dipakai (naqd 

ra’ji), harga akan lebih rendah ketimbang jika membayar dengan uang 

yang jarang ada di peredaran.
21

 

Menurut jumhur ulama telah sepakat bahwa islam menjunjung tinggi 

mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja 

pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari 

kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, 

atau sesuai harga pasar.
22

 Dalam penjualan islami, baik yang bersifat 

                                                             
21

A. A Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1997),Hlm.107 
22 

Dyah Harahap, Devinisi Harga Menurut Islam, http://hargayangadil.ac.id/2011/02/devini

si harga menurut islam diakses tanggal pukul 00:00 WIB tanggal 10 Oktober 2020. 
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barang maupun jasa, terdapat norma, etika, agama dan prikemanusiaan 

yang menjadi landasan pokok bagi pasar islami yang bersih.
23

 

a. Larangan menjual atau memperdagangkan barang barang yang 

diharamkan. 

b. Bersikap benar, amanah dan jujur. 

c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba. 

d. Menerapkan kasih sayang. 

e. Menegakkan toleransi dan persaudaraan. 

Islam melarang umatnya untuk memperoleh harta dengan cara yang 

batil, maka Allah befirman dalam (Q.S An-Nisa 4: 29). 

 ٰٓ ا اَْهَىالَُكْن بَْيٌَُكْن بِاْلبَاِطِل اِْلَّ َهٌُْىا َْل حَأُْكلُْىٰٓ ٰٓاَيُّهَا الَِّزْيَي اه ٌُْكْن   يه اَْى حَُكْىَى حَِجاَسةً َعْي حََشاٍض هِّ

َ َكاَى بُِكْن َسِحْيًوا
ًْفَُسُكْن   اِىَّ ّللّاه ا اَ  َوَْل حَْقخُلُْىٰٓ

Artinya : 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 

kepadamu.”
24

 

 

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang 

batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar 

kerelaan bersama. 

                                                             
23 

Yusuf Qardhawi, 2005, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Alih Bahasa Zainal Arifin, 

Jakarta: Gema Insani, h.189 
24 

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya, Danakarya, 2006), 

Q.S An-Nisa (4): 29.  
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Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat 

ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, antara lain: 

a. Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak 

mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat. 

b. Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan 

zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara dan 

sebagainya. 

c. Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula 

orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak 

menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu 

saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah. 

Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli 

dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual 

beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau 

penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur 

zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan 

memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, 

menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan 

sebagainya. 

Selanjutnya Allah melarang membunuh diri. Menurut bunyi ayat, 

yang dilarang dalam ayat ini ialah membunuh diri sendiri, tetapi yang 

dimaksud ialah membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain. 
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Membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, sebab setiap orang 

yang membunuh akan dibunuh, sesuai dengan hukum kisas. 

Dilarang bunuh diri karena perbuatan itu termasuk perbuatan putus 

asa, dan orang yang melakukannya adalah orang yang tidak percaya 

kepada rahmat dan pertolongan Allah. 

Kemudian ayat 29 ini diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah 

melarang orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara yang batil 

dan membunuh orang lain, atau bunuh diri. Itu adalah karena kasih sayang 

Allah kepada hamba-Nya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di 

akhirat. 

 Harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli 

barang atau jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah 

pihak.harga tersebut harus direlakan oleh kedua belah pihak dengan akad, 

baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang atau jasa yang 

ditawarkan oleh pihak penjualan kepada pihak pembeli. Menurut ibnu 

taymiyah “harga ditentukan oleh kekuatan dan penawaran.” (Yusuf 

Qhardawi). 

a. Ghaban faa-hisi yaitu menjual barang diatas harga pasar. Harga yang 

tinggi ini dapat diambil karena memanfaatkan ketidak tahuan 

konsumen terhadap barang yang dijual. 

b. Tadlis yaitu tindakan menyembunyikan kecacatan barang yang 

dilakukan penjual untuk mengelabuhi pembeli. 
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Ikhtikar (penimbunan) yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan 

normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. 

 

D. Kualitas Produk  

 1. pengertian kualitas produk 

kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk dalam 

memperagakan fungsinya, hal itu termasuk keseluruhan durabilitas, 

reliabilitas, ketepatan kemudahan pengoperasian dan reparasi produk juga 

atribut produk lainnya.
25

 

Sedangkan Kotler dan Keller (2009) mendefinisikan kualitas produk 

adalah produk atau jasa yang telah memenuhi atau melebihi ekspektasi 

pelanggan. Berdasarkan definisi menurut para ahli, dapat disimpulkan 

bahwa kualitas produk adalah suatu bentuk barang atau jasa yang diukur 

dalam ketingkatan standar mutu keandalan, keistimewaan tambahan, 

kadar, rasa, serta fungsi kinerja dari produk tersebut yang dapat memenuhi 

ekspansi pelanggan. 

2. kualitas produk menurut pandangan islam 

Produk pada Al-Quran dinyatakan dalam dua istilah, yaitu al-

tayyibat dan al-rizq. Al-tayyibat merujuk pada suatu yang baik, suatu yang 

murni dan baik, sesuatu yang murni dan bersih. Al-Rizq merujuk pada 

                                                             
25

 Kotler, Philip & Gary Amstrong. 2012. Principles Of Marketing. United States of 

America: Pearson Prentice Hall 
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makanan yang diberkahi Allah, pemberian yang menyenangkan dan 

ketetapan Allah.
26

 

Firman Allah SWT dalam alquran surat Al-Baqarah ayat 168 sebagai 

berikut : 

ا فِى اْْلَ  ٰٓاَيُّهَا الٌَّاُط ُكلُْىا ِهوَّ ِي  اًَِّهل لَُكْن َعُذو  يه ْيوه ََّ ِث ال ْىا ُطوُىه َُ َْل حَخَّبِ  ًا طَيِّبًا ّوَّ
ْسِض َحله

بِْيٌي   ٨٦٥هُّ

Artinya: 

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 

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

Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”
27

 

 

Ibnu 'Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun mengenai suatu kaum 

yang terdiri dari Bani Saqif, Bani Amir bin Sa'sa'ah, Khuza'ah dan Bani 

Mudli. Mereka mengharamkan menurut kemauan mereka sendiri 

memakan beberapa jenis binatang seperti bahirah yaitu unta betina yang 

telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu dibelah telinganya; 

dan wasilah yaitu domba yang beranak dua ekor, satu jantan dan satu 

betina, lalu anak yang jantan tidak boleh dimakan dan harus diserahkan 

kepada berhala. Padahal Allah tidak mengharamkan memakan jenis 

binatang itu, bahkan telah menjelaskan apa-apa yang diharamkan 

memakan-Nya dalam firman-Nya: Diharamkan bagimu (memakan) 

bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama 

selain Allah, dan (hewan yang mati) tercekik, yang dipukul, yang jatuh, 

                                                             
26

 (Veithzal Rivai Zainal, “Islamic Bussines Management Praktek Manajement Bisnis Yang 

Sesuai Syariah Islam” Yogyakarya: BPFE,2014,Cet 1, hal 380) 
27

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya, Danakarya, 2006), 

Q.S Al-Baqarah (2):168 
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yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat 

kamu sembelih, dan (diharamkan juga bagimu) yang disembelih untuk 

berhala Padahal Allah tidak mengharamkan memakan jenis binatang itu, 

bahkan telah menjelaskan apa-apa yang diharamkan memakan-Nya dalam 

firman-Nya: 

ٌَْخٌِقَتُ َوالْ  ِ بِٖه َواْلُو
ٌِْضْيِش َوَهآٰ اُِهلَّ لَِغْيِش ّللّاه ُم َولَْحُن اْلِخ َهْج َعلَْيُكُن اْلَوْيخَتُ َوالذَّ َوْىُُْىَرةُ ُحشِّ

يَتُ َوالٌَِّوْيَحتُ َوَهآٰ اََكَل السَّ  يْخُْن  َوَها ُربَِح َعلَى الٌُُّصِب َواَْى حَْسخَْقِسُوْىا َواْلُوخََشدِّ بُُع اِْلَّ َها َركَّ

لُِكْن فِْسٌق    ٪...بِاْْلَْصَْلِم  ره

Artinya: 

 

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan 

(daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, 

yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang 

buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang 

disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan 

azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik.
28

 

 

Allah menyuruh manusia makan makanan yang baik yang terdapat di 

bumi, yaitu planet yang dikenal sebagai tempat tinggal makhluk hidup 

seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lainnya. Sedang 

makanan yang diharamkan oleh beberapa kabilah yang ditetapkan menurut 

kemauan dan peraturan yang mereka buat sendiri halal dimakan, karena 

Allah tidak mengharamkan makanan itu. Allah hanya mengharamkan 

beberapa macam makanan tertentu sebagaimana tersebut dalam ayat 3 

surah al-Ma′idah dan dalam ayat 173 surah al-Baqarah ini. 
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Selain dari yang diharamkan Allah dan selain yang tersebut dalam 

hadis sesuai dengan pendapat sebagian ulama adalah halal, boleh dimakan. 

Kabilah-kabilah itu hanya mengharamkan beberapa jenis tanaman dan 

binatang berdasarkan hukum yang mereka tetapkan dengan mengikuti 

tradisi yang mereka warisi dari nenek moyang mereka, dan karena 

memperturutkan hawa nafsu dan kemauan setan belaka. Janganlah kaum 

Muslimin mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh 

yang nyata bagi manusia. 

 Setiap perbuatan yang tidak ada dalam syariat maka perbuatan itu 

nisbatnya kepada setan. Allah SWT juga memberitahukan bahwa setan 

adalah musuh dan tentu saja pemberitahuan dari Allah SWT adalah benar 

dan terpercaya.
29

 

 Kualitas produk mendapat perhatian para produsen dalam ekonomi 

syariah maupun konvensional. Akan tetapi terdapat perbedaan signifikan 

diantara pandangan ekonomi ini dalam penyebab adanya perhatian 

masing-masing terhadap kualitas, tujuan dan caranya. Sabab dalam 

ekonomi konvensional, produsen berupaya menekankan kualitas 

produknya hanya semata-mata untuk merealisasikan tujuan meteri. Karena 

itu acap kali produk tersebut menjadi tidak berkualitas,jika beberapa 

motivasi tersebut tidak ada padanya, seperti produk tertentu yang ditimbun 

karena dikhawatirkan adanya persaingan. Bahkan seringkali mengarah 

pada penipuan,dengan menampakkan barang yang buruk dalam bentuk 
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yang nampaknya bagus untuk mendapatkan keuntungan setinggi 

mungkin.
30

 

 

3. Klasifikasi Produk 

Tjiptono (2008) mengungkapkan bahwa klasifikasi produk bisa 

dilakukan dengan berbagai macam sudut pandang. Berdasarkan berwujud 

dan tidaknya, produk dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelompok utama, 

antara lain: 

a. Barang tidak tahan lama  

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis 

dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. 

b. Barang tahan lama 

Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa 

bertahan lama dengan banyak pemakaian. 

c. Jasa 

Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk 

dijual. 

 

4. Indikator Kualitas Produk 

terdapat sembilan faktor dimensi yang dapat diukur kualitas produk, 

antara lain: (1) Bentuk, (2) Fitur, (3) Kualitas kinerja, (4) Kesan kualitas, 
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(5) Ketahanan, (6) Keandalan, (7) Kemudahan Perbaikan, (8) Gaya, dan 

(9) Desain.
31

 

 

E. Keputusan Pembelian Konsumen 

1. Pengertian Keputusan Pembelian Konsumen  

Jumlah dan kompleksitas kegiatan konsumen dalam pembeliannya 

dapat berbedabeda. Keputusan pembelian adalah tindakan yang dilakukan 

konsumen untuk melakukan pembelian sebuah produk. Oleh karena itu, 

pengambilan keputusan pembelian konsumen merupakan suatu proses 

pemilihan salah satu dari beberapa alternatif penyelesaian masalah dengan 

tindak lanjut yang nyata. Setelah itu konsumen dapat melakukan evaluasi 

pilihan dan kemudian dapat menentukan sikap yang akan diambil 

selanjutnya. Dalam sebuah keputusan pembelian terdapat beberapa peran 

konsumen yaitu Pengambilan inisiatif: individu yang mempunyai inisiatif 

pembelian barang tertentu atau yang mempunyai kebutuhan atau 

keinginan tetapi tidak mempunyai wewenang untuk melakukan sendiri. 

Orang yang mempengaruhi: individu yang mempengaruhi keputusan 

untuk membeli baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Pembuat 

keputusan: individu yang memutuskan apakah akan membeli atau tidak, 

apa yang akan dibeli, bagaimana membelinya, kapan dan dimana 

membelinya. Pembeli: individu yang melakukan pembelian yang 

sebenarnya. Pemakai: individu yang menikmati atau memakai produk atau 

jasa yang dibeli. Sebuah perusahaan perlu mengetahui peranan tersebut 
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karena semua peranan mengandung implikasi guna merancang produk, 

menentukan pesan dan mengalokasikan biaya anggaran promosi serta 

membuat program pemasaran yang sesuai dengan pembeli.
32

 

Ada banyak model perilaku pembeli yang diutarakan oleh beberapa 

pakar marketing manajemen. Pada dasarnya model yang mereka 

kemukakan kurang lebih adalah sama. Salah satu model yang terkenal 

adalah Model Of Buyer Behaviour oleh Kotler (2012). Keputusan untuk 

membeli yang diambil oleh pembeli sebenarnya merupakan kumpulan dari 

sejumlah keputusan. Setiap keputusan membeli mempunyai suatu struktur 

sebanyak tujuh komponen. Komponen-komponen tersebut akan dibahas 

berikut ini dalam kaitannya dengan pembelian sebuah produk misalnya 

adalah produk elektronik berupa radio Swastha (2010): 

a.    Keputusan tentang jenis produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah 

radio atau menggunakan uangnya untuk tujuan lain. Dalam hal ini 

perusahaan harus memusatkan perhatiannya kepada orang-orang yang 

berminat membeli radio serta alternatif lain yang mereka 

pertimbangkan. 

b. Keputusan Tentang Bentuk Produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli bentuk 

radio tertentu. Keputusan tersebut menyangkut pola ukuran, mutu 

suara, corak dan sebagainya. Dalam hal ini perusahaan harus 
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melakukan riset pemasaran untuk mengetahui kesukaan konsumen 

tentang produk yang di inginkan agar dapat memaksimumkan daya 

tarik mereknya. 

c. Keputusan tentang merek 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana yang 

akan dibeli. Setiap merek memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri. 

Dalam hal ini perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen 

memilih sebuah merek.  

d. Keputusan tentang penjualan 

Konsumen harus mengambil keputusan di mana radio tersebut 

akan dibeli. Apakah pada toko serba ada, toko alat-alat listrik, toko 

khusus radio, atau toko lain. Dalam hal ini, produsen, pedagang besar, 

dan pengecer harus mengetahui bagaimana konsumen memilih penjual 

tertentu. 

e. Keputusan tentang jumlah produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak 

produk yang akan dibelinya pada suatu saat. Pembelian yang dilakukan 

mungkin lebih dari satu unit. Dalam hal ini perusahaan harus 

mempersiapkan banyaknya produk sesuai dengan keinginan yang 

berbeda-beda dari para membeli. 

f. Keputusan tentang waktu pembelian 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang kapan ia harus 

melakukan pembelian. Masalah ini akan menyangkut tersedianya uang 
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untuk membeli radio. Oleh karena itu perusahaan harus mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

penentuan waktu pembelian. Dengan demikian perusahaan dapat 

mengatur waktu produksi dan kegiatan pemasarannya. 

g. Keputusan tentang cara pembayaran 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang metode atau cara 

pembayaran produk yang dibeli, apakah secara tunai atau dengan 

cicilan. Keputusan tersebut akan mempengaruhi keputusan tentang 

penjual dan jumlah pembeliannya. Dalam hal ini perusahaan harus 

mengetahui keinginan pembeli terhadap cara pembayarannya. 

keputusan pembelian merupakan proses pengintegrasian yang 

mengkombinasikan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku 

alternatif, dan memilih salah satu diantaranya. Indikator yang 

digunakan untuk mengukur keputusan pembeliankonsumen antara lain 

:
33

 

1) Keputusan terhadap produk yang tersedia. 

2) Keputusan terhadap harga yang diberikan. 

3) Keputusan terhadap pelayanan yang diberikan. 
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Gambar 

Model Prilaku konsumen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Penelitian Terdahulu 

1. Akbar, (2012), dengan judul “Analisis Pengaruh Citra Merek, Harga, dan 

Kualitas ProdukTerhadap Keputusan Pembelian Notebook Toshiba”. 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara citra merek, 

harga, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian notebook 

Toshiba di universitas Gunadarma Depok. Hasil penelitian menunjukkan 

terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen yaitu citra 

merek, harga, dan kualitas produk terhadap variabel dependen yaitu 

keputusan pembelian. 
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2. Oktaviantika, (2014), dengan judul “Pengaruh Word Of Mouth (WOM) 

Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Tune Hotels Kuta-Bali)” Variabel 

yang digunakan adalah Word Of Mouth (WOM) (Variabel Bebas) dan 

Minat Beli (Variabel Terikat). Hasil Penelitian menunjukan bahwa 

variable independen memiliki pengaruh besar terhadap Minat Beli 

Konsumen Pada Tune Hotels Kuta Bali. 

3. Evelina, (2012) dengan judul “Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, 

Harga, Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Kartu Perdana 

Telkomflexi (Studi kasus pada konsumen TelkomFlexi di Kecamatan 

Kota Kudus Kabupaten Kudus)”.Penelitian ini bertujuan mengetahui 

untuk seberapa besar pengaruh citra merek, kualitas produk, harga, dan 

promosi terhadap keputusan pembelian produk kartu perdana TelkomFlexi 

serta mengetahui variabel yang mempunyai pengaruh paling dominan 

terhadap keputusan pembelian produk kartu perdana TelkomFlexi pada 

masyarakat di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. 

G. Kerangka Pemikiran 

 

 H1 

 

 

 H2 

 

                                                              H3 

       H4 

Harga (X2) 

 

Word Of Mouth (X1) 

 

Kualitas produk (X3) 

Keputusan pembelian (Y) 
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Kerangka pemikiran teoritis yang disajikan di atas menjelaskan bahwa 

ada hubungan antara variabel Word Of Mouth dengan keputusan pembelian. 

Jika terjadi komunikasi pemberian rekomendasi atas suatu produk yang 

dijual, maka konsumen akan mempertimbangkan kembali untuk membeli 

sebuah produk. Harga mempengaruhi konsumen dalam membuat keputusan 

pembelian,jika terjadi perubahan harga,maka konsumen akan 

mempertimbangkan kembali untuk membeli suatu produk. Kualitas produk 

juga mempengaruhi konsumen dalam membuat keputusan pembelian. 

Apabila suatu produk mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumen, maka 

konsumen akan memutuskan untuk membeli produk 

H. Hipotesis 

H1= Word Of Mouth berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

produk pada Toko Tani Unggul. 

H2= Harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk pada 

Toko Tani Unggul. 

H3= Kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

produk pada Toko Tani Unggul. 

H4= Word Of Mouth, harga, dan kualitas produk berpengaruh positif terhadap 

keputusan Pembelian produk pada Toko Tani Unggul. 
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