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ABSTRAK 

 

Di zaman serba canggih saat ini bisnis transportasi online 

sangat diminati oleh masyarakat karena dapat mempermudah dalam 

transaksi tanpa harus bertemu langsung antara produsen dan 

konsumen dimanapun dan kapanpun itu. Contoh saja saat ingin 

memesan makanan, kita tidak perlu lagi keluar dari rumah. Kita bisa 

memesan makanan secara online dengan menggunakan aplikasi digital 

seperti layanan Go-Food pada aplikasi Gojek. Go-Food diluncurkan di 

Indonesia pada bulan Maret 2015. Go-Food merupakan jasa 

transportasi online untuk memesan makanan dan minuman yang 

merupakan layanan dari PT.Gojek Indonesia. Saat ini layanan tersebut 

masih digunakan mahasiswa dalam kehidupan sehari hari untuk 

memesan makanan atau minuman. Harga pada layanan tersebut 

terbilang lebih mahal dibanding harga aslinya namun keputusan 

penggunaan jasa tersebut masih berlangsung hingga sekarang. Harga, 

promosi dan kualitas pelayanan merupakan bagian dari strategi bauran 

pemasaran yang mempunyai peran sangat penting dan mampu 

mempengaruhi keputusan pembelian. Keputusan pembelian 

merupakan tahap-tahap yang dilalui konsumen dalam menentukan 

pilihan tentang produk dan jasa yang akan dibeli atau tidak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa 

bagaimana pengaruh harga, promosi dan kualitas pelayanan terhadap 

keputusan menggunakan jasa Go-Food pada mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung. Serta untuk mengkaji bagaimana 

perspektif ekonomi islam mengenai harga, promosi dan kualitas 

pelayanan terhadap keputusan menggunakan jasa Go-Food. Penelitian 

ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan 

adalah data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa aktif UIN Raden Intan Lampung dan jumlah 

besaran sampel sebanyak 100 responden dengan menggunakan teknik 
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purposive sampling. Alat uji analisis yang digunakan yaitu SPSS 23 

dan uji analisis nya yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi 

klasik, uji analisis regresi linier berganda, uji t, uji f, dan uji koefisien 

determinasi (R
2
). 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial 

harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan, 

sedangkan promosi dan kualias pelayanan secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap keputusan penggunaan. Hasil uji koefisien 

determinasi (R
2
) menunjukkan bahwa variabel bebas (harga, promosi 

dan kualitas pelayanan) secara simultan/bersama-sama mampu 

mempengaruhi variabel terikat (keputusan penggunaan jasa) sebesar 

32,3 % sisanya 67,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas 

dalam penelitian ini. Dalam perspektif ekonomi islam harga, promosi 

dan kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan Gojek khususnya 

pada layanan Go-Food sudah cukup baik sesuai dengan prinsip-prinsip 

ekonomi islam, namun dalam pelayanan yang di berikan driver 

terhadap pelanggan masih ada beberapa oknum driver yang berlaku 

curang terhadap pelanggan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip 

ekonomi Islam. 

Kata kunci: Harga, Promosi, Kualitas pelayanan, dan Keputusan 

penggunaan dalam perspektif ekonomi Islam. 
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THE INFLUENCE OF PRICE, PROMOTION AND QUALITY 

OF SERVICE ON DECISIONS USING GO-FOOD SERVICES 

IN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE 

(Studies on Students of the State Islamic University of Raden 

Intan Lampung) 

 

By 

Amelia Ayu Widiani 

 

ABSTRACT 

 

In today's sophisticated era, the online transportation business is 

in great demand by the public because it can facilitate transactions 

without having to meet directly between producers and consumers 

wherever and whenever it is. For example, when we want to order 

food, we no longer need to go out home. We can order food online by 

using digital applications such as Go-Food on the Gojek 

application. Go-Food was launched in Indonesia in March 2015. Go-

Food is an online transportation service for ordering food and drinks 

which is a service from PT. Gojek Indonesia. Currently, the service is 

still used by students in their daily life to order food or drink. The 

price for this service is more expensive than the original price but the 

decision to use the service is still ongoing. Price, promotion and 

service quality are part of the marketing mix strategy which very 

important and able to influence purchasing decisions. The purchase 

decision is a step- stages that consumers go through in making choices 

about products and services to be purchased or not. 

This study aims to determine and analyze how the influence of 

price, promotion and service quality on decisions to use Go-Food 

services for University students mahasiswa Raden Intan Lampung's 

State Islam. As well as to examine how the Islamic economic 

perspectiveregarding prices, promotions and service quality on the 

decision to use Go-Food services. This study uses a quantitative 

approach method. The data used are primary data and secondary 

data. The population in this study were active students of UIN Raden 

Intan Lampung and the number of samples is 100 respondents using 

purposive sampling technique. Tool The analytical test used is SPSS 

23 and the analytical test is the validity test, reliability test, test 

classical assumptions, multiple linear regression analysis test, t test, f 

test, and test the coefficient of determination (R 2 ). 
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The results of this study indicate that partially the price has a 

significant effect onusage decisions, while promotion and service 

quality partially have no effectagainst usage decisions. The result of 

the coefficient of determination (R
2
) showed that the independent 

variables(price, promotion and quality of service) simultaneously are 

able to influence the variablebound (decision to use services) of 

32.3% the remaining 67.7% is explained by other variablesnot 

discussed in this study. In the perspective of Islamic economics price, 

promotion and qualitythe services provided by the Gojek company, 

especially the Go-Food service, are quite good accordingwith the 

principles of Islamic economics, but in the services provided by 

driverscustomers there are still some unscrupulous drivers who cheat 

against unsuitable customerswith the principles of Islamic economics. 

Keywords: Price, Promotion, Quality of Service, and Use Decisions 

from an economic perspective Islam. 
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MOTTO 

 

                                 

             

 

Artinya: “katakanlah: “tidak sama yang buruk dengan yang baik, 

meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka 

bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang 

mempunyai akal sehat, agar kamu mendapat 

keberuntungan.” (Q.S. Almaidah;100). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini dan 

untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis perlu untuk 

menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul dalam skripsi ini. 

Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah PENGARUH 

HARGA, PROMOSI, DAN KUALITAS PELAYANAN 

TERHADAP KEPUTUSAN MENGGUNAKAN JASA GO-

FOOD DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI 

PADA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG). Adapun penjelasan judul tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengaruh adalah 

kekuatan yang ada atau yang timbul dari sesuatu, seperti 

orang, benda yang turut membentuk watak, kepercayaan, atau 

perbuatan seseorang.
1
 

2. Harga 

Harga adalah ukuran terhadap besar kecilnya nilai 

kepuasan seseorang terhadap produk yang dibelinya.
2
 

3. Promosi 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, promosi adalah 

perkenalan dalam rangka memajukan usaha dagang.
3
 Promosi 

merupakan salah satu jenis komunikasi yang sering dipakai 

oleh pemasar. 

                                                           
1Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, h 747. 
2Indriyo Gitosudarmo,Manajemen Pemasaran, Yogyakarta: IKAPI,  2014,  

h. 272. 
3Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 898. 
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4. Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang 

diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut 

untuk memenuhi harapan pelanggan.
4
 Pelayanan secara umum 

adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan 

untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, melalui 

pelayanan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat 

terpenuhi.
5
 

5. Keputusan 

Keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau 

keluaran dari proses mental atau kognitif  yang membawa 

pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa 

alternatif yang tersedia.
6
 

6. Jasa 

Jasa adalah semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan 

berbentuk produk fisik atau konstruksi yang umumnya 

dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan serta 

memberikan nilai tambah.
7
 

7. Go-Food 

Go-Food adalah sebuah fitur layanan yang disediakan 

Gojek yang melayani food delivey service di Indonesia. Go-

Food merupakan layanan pesan antar makanan terbesar di 

dunia di luar Cina dan bekerja sama dengan 400,000 merchant 

di berbagai kota di Indonesia. 

8. Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan 

yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya 

                                                           
4 Lina Anatan, Service Excellent, (Bandung:Alfabeta,2008), h.71 
5Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 

2010), h. 22. 
6James Reason (1990), Human Error. Ashgate. ISBN 1-84014-104-2 
7 Rambat Lupiyoadi, A. Hamdani, Manajemen Pemasaran Jasa, (Jakarta: 

Salemba Empat,2008), h. 6 
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menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan 

cara yang islami.
8
 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih judul 

skripsi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Secara Objektif 

Di era globalisasi, teknologi informasi dan transportasi 

berkembang dengan cepat sehingga dapat mempermudah 

aktivitas manusia.Seiring berjalannya waktu, transportasi 

kemudian dijadikan salah satu bisnis dalam sektor jasa. 

Dengan meningkatnya kebutuhan akan transportasi yang cepat 

dan mudah maka munculah bisnis jasa layanan transportasi 

online yang menggunakan aplikasi. Kemudahan dalam 

pemesanan, efisiensi waktu dan biaya menjadi kelebihan 

tersendiri bagi penyedia jasa transportasi online dibandingkan 

dengan transportasi konvensional. 

Alasan objektif penulis memilih judul ini adalah 

mengadakan penelitian tentang pengaruh harga, promosi dan 

kualitas pelayanan terhadap keputusan menggunakan jasa Go-

Food pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. 

2. Secara Subjektif 

a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan 

tersebut, serta dengan tersedianya literatur yang 

menunjang, maka penulis optimis dapat melakukan 

penelitian serta menyelesaikan skripsi ini. 

b. Pokok bahasan skripsi ini relevan sesuai berdasarkan 

jurusan yang diambil oleh penulis yaitu Manajemen Bisnis 

Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

                                                           
8P3ei., Ekonomi Islam .(Yogyakarta:Rajawali Pers, 2013), H. 17 
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c. Sepengetahuan penulis, belum ada yang membahas pokok 

permasalahan ini terhadap Mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung, sehingga penulis tertarik 

untuk mengangkatnya sebagai judul skripsi. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Transportasi merupakan bidang yang sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia khususnya Mahasiswa, 

mengingat kebutuhan mahasiswa akan adanya transportasi sangat 

tinggi. Saat ini bidang transportasi di Indonesia sedang di 

gencarkan dengan munculnya transportasi berbasis aplikasi atau 

biasa disebut dengan transportasi online. Transportasi online 

merupakan transportasi yang memanfaatkan aplikasi sebagai 

media pemesanan untuk memudahkan konsumen dalam hal 

pemenuhan kebutuhan transportasi. 

Seiring berjalannya waktu, transportasi kemudian dijadikan 

salah satu bisnis dalam sektor jasa yaitu munculnya bisnis jasa 

layanan transportasi online yang menggunakan aplikasi. Pada 

awal kemunculan transportasi online tersebuat menuai pro dan 

kontra karena transportasi konvensional kalah bersaing dengan 

transportasi online.Saat ini sudah banyak penyedia jasa layanan 

transportasi online seperti, Gojek, Grab, Uber, Maxim. Semua 

penyedia jasa layanan transportasi online tersebut memiliki cara 

pemesanan yang sama yaitu melalui aplikasi online di 

Smartphone tetapi harga yang ditawarkan masing masing 

penyedia jasa layanan transportasi online berbeda. 

Pada tahun 2011, berdiri perusahaan transportasi online yang 

sampai saat ini banyak dibicarakan, yaitu Gojek. PT. Gojek 

Indonesia merupakan sebuah perusahaan swasta penyedia jasa 

berbasis teknologi yang bermitra dengan pengendara ojek hampir 

seluruh kota di Indonesia. Beberapa efek positif yang diberikan 

Gojek pada masyarakat adalah biaya transportasi yang cenderung 

hemat, efisiensi waktu perjalanan, pemesanan yang mudah dan 

praktis, keamanan yang terjaga saat menjadi penumpang, dan 
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mendapat pelayanan yang sopan. Efek positif tersebut sangat 

diapresiasi oleh masyarakat. 

Lewat aplikasi Gojek, pengguna bisa mengakses lebih dari 20 

layanan mulai dari transportasi, pesan antar makanan, belanja, 

kirim barang, pembayaran, pijat sampai bersih bersih rumah dan 

kendaraan, karena Gojek adalah aplikasi dengan ragam solusi 

untuk setiap situasi. Tiga Pilar Gojek yaitu kecepatan, inovasi dan 

dampak Sosial.
9
 

Tabel 1.1 

Daftar tarif dasar Go-food per Kilometer (Km) 

No Lokasi Tarif dasar Go-

Food Partner 

Tarif dasar Go-

Food Non Partner 

1 Area 

jabodetabek 

Go-Pay = Rp. 4000 

Tunai = Rp. 9000 

Go-Pay = Rp. 

10.000 (min 0-6 

Km) 

Tunai = Rp. 

13000 (Min 0-6 

Km) 

2 Area 

Lampung 

Go-Pay = Rp. 4000 

maks 5 km (Rp. 

2000/km) 

Tunai = Rp. 9000 

maks 5 km 

(Rp.2000/km) 

Go-Pay = Rp. 

9000 maks 5 km 

(Rp. 2000/km) 

Tunai = Rp. 

2000/km dengan 

tarif minimum 

Rp. 10000 

Sumber data : hasil olahan peneliti (pada web resmi PT 

GOJEK Indonesia diakses tanggal 7 oktober 2020) 

Di zaman serba canggih saat ini bisnis transportasi online 

sangat diminati oleh masyarakat karena dapat mempermudah 

dalam transaksi tanpa harus bertemu langsung antara produsen 

dan konsumen dimanapun dan kapanpun itu.Contoh saja saat 

ingin memesan makanan, kita tidak perlu lagi keluar dari 

                                                           
9Gojek.com diakses tanggal 8 okrober 2020, pukul 17:54 wib 
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rumah.Kita bisa memesan makanan secara online dengan 

menggunakan aplikasi digital seperti layanan Go-Food pada 

aplikasi Gojek. 

Go-Food diluncurkan di Indonesia pada bulan Maret 

2015.Go-Food merupakan jasa transportasi online untuk 

memesan makanan dan minuman yang merupakan layanan dari 

PT.Gojek Indonesia. Dengan adanya fitur Go-Food ini dapat 

mempermudah masyarakat jika ingin memesan makanan seperti 

halnya saja apabila dalam keadaan males gerak (mager), cuaca 

sedang tidak mendukung dan efisiensi waktu kita bisa memesan 

makanan melalui fitur Go-Food yang ditawarkan Gojek .Dan juga 

harga yang ditawarkan untuk ongkos kirim pun sudah dapat 

dilihat/ tertera saat ingin memesan orderan sehingga 

memudahkan dan sangat membantu untuk para pekerja, 

karyawan maupun mahasiswa. 

Harga, promosi dan kualitas pelayanan merupakan bagian dari 

strategi bauran pemasaran yang mempunyai peran sangat penting 

dan mampu mempengaruhi keputusan pembelian. Keputusan 

pembelian merupakan tahap-tahap yang dilalui konsumen dalam 

menentukan pilihan tentang produk dan jasa yang akan dibeli 

atau tidak. 

Harga dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting yang 

mampu mempengaruhi keputusan pembelian.Harga adalah 

indikator konsumen dalam memilih jasa yang akandigunakan, 

karena harga yang ditawarkan ke konsumen haruslah sesuai dan 

memadai dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

perusahan penyedia jasa.  

Promosi menjadi faktor selanjutnya yang dianggap mampu 

mempengaruhi keputusan pembelian pada barang/jasa. Yang 

merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan atau 

meningkatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar 

bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang 

ditawarkan perusahaan bersangkutan. 
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Selanjutnya yang dianggap mempengaruhi keputusan 

pembelian yaitu kualitas pelayanan.Menurut Sanjaya dan 

Klemenz, kualitas pelayanan merupakan dasar bagi pemasaran 

jasa, karena inti produk yang dipasarkan adalah suatu kinerja 

(yang berkualitas), dan kinerjalah yang dibeli oleh pelanggan, 

oleh karena itu kualitas pelayanan merupakan dasar bagi 

pemasaran jasa. Konsumen adalah salah satu yang dapat menilai 

baik tidaknya kualitas pelayanan. 

Harga pada layanan Go-food bervariasi, dapat disesuaikan 

dengan keinginan dan budget, mulai dari yang benar benar 

murah, sedang hingga mahal tergantung jenis makanan dan 

minuman apa yang dipesan. Promosi dalam layanan Go-food juga 

terdapat beberapa promo menarik yang menjadi daya tarik 

tersendiri kepada pelanggannya.Ada berbagai macam promosi 

yang ditawarkan PT.Gojek Indonesia ini yaitu promo special 

price, free delivery charge dll.Sedangkan kualitas pelayanan pada 

layanan jasa ini yaitu kecepatan dan ketepatan pesanan yang 

dijadikan driver sebagai acuan untuk memuaskan pelanggan. 

Keputusan penggunaan jasa atau lebih dikenal dengan 

keputusan pembelian merupakan bagian dari perilaku konsumen. 

Pada dasarnya keputusan pembelian ialah suatu tindakan atau 

perilaku konsumen jadi atau tidaknya melakukan suatu pembelian 

atau transaksi, banyak tidaknya jumlah konsumen dalam 

mengambil keputusan menjadi salah satu penentu tercapai atau 

tidaknya tujuan perusahaan. Dalam pengambilan sebuah 

keputusan pembelian, konsumen akan melewati tahapan dalam 

proses pengambilan keputusan pembelian , yaitu: 

Gambar 1.1  

Tahap-tahap Pengambilan Keputusan 

 

 

    

Dalam konsep ekonomi islam kewajaran harga dikatakan 

sebagai harga yang adil atau qimah al-„adl. Konsep harga yang 

Pengenalan 

Kebutuhan 

Pencarian 

Informasi 

Evaluasi 

Alternatif 

Keputusan 

Pembelian 

Perilaku 

Pasca 

Pembelian 
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adil telah menjadi pegangan mendasar dalam transaksi yang 

islami. Pada prinsipnya, transaksi bisnis harus dilakukan pada 

harga yang adil sebagai cerminan dari komitmen syariat islam 

terhadap keadilan yang menyeluruh. Harga harus mencerminkan 

manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil.
10

 

Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak 

menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga 

merugikan salah satu pihak dan menguntungan pihak yang lain. 

Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan 

penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan 

yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara 

dengan harga yang dibayarkannya.
11

Al-Quran dengan tegas 

melarang untuk saling merugikan hak-hak orang lain, 

sebagaimana firmannya dalamSurat Asy-syu‟araa‟ ayat 183: 

                       

Artinya: “dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-

haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi 

dengan membuat kerusakan”.
12

 

 

Ayat di atas melarang untuk saling merugikan hak-hak orang 

lain dan membuat kerusakan dibumi, oleh karena itu dalam Islam 

dalam melakukan kegiatan ekonomi dituntut untuk saling 

menjaga hak-hak agar tidak saling merugikan antara penjual 

maupun pembeli, begitu pula dalam penetapan harga harus 

dilakukan dengan harga yang tidak merugikan antara penjual dan 

pembeli.  

Promosi dalam perspektif ekonomi islam juga menerapkan 

promosi yang dilakukan untuk menawarkan, menginformasikan, 

menjual produk atau jasa di pasar..Islam sangat melarang 

                                                           
10Veithzal Rivai Zainal, dkk., Islamic Marketing Management, h.430 
11Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, 

332. 
12

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 

(Garut: J-ART), h. 678 
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kebohongan dalam berbagai bentuk bahkan dilarang mengumbar 

sumpah atau promosi palsu.Maka dari itu setiap pengelola harus 

berlaku jujur dan lurus dalam melakukan promosi sesuai dengan 

iklan yang ditampilkan.Al-Quran dengan tegas melarang 

ketidakjujuran sebagaimana firmannya dalam surat Al-Anfal ayat 

27 : 

                      

       

Artinya :”Hai orang-orang beriman, janganlah kamu 

mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan 

(juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat 

yang dipercayakan kepadamu,sedang kamu 

mengetahui”.
13

 

 

Ayat di atas menunjukkan bahwa seorang pedagang harus 

memiliki sifat Jujur, Islam sangat melarang memalsu dan menipu 

karena dapat menyebabkan kerugian dan kedzaliman serta dapat 

menimbulkan permusuhan dan percecokan. 

Di dalam kualitas pelayanan, Konsep keadilan ekonomi dalam 

Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak 

mengambil hak atau bagian orang laindengan keadilan ekonomi 

setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan 

kontribusi masing-masing kepada masyarakat, Islam dengan 

tegas melarang seseorang merugikan orang lain.
14

Islam juga 

mengajarkan untuk memberikan barang atau jasa yang baik dan 

bermutu kepadaorang lain.  

 

                                                           
13

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 

(Garut: J-ART),h. 180 
14MuhammaSyafi‟i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: 

Gema Insani, 2001), 15. 
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Hal tersebut terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-

Baqarah/2 : 267 

                       

                          

                      

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 

Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik 

sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk 

kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk 

lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu 

sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa 

Allah maha kaya lagi maha terpuji”
15

 

 

Ayat diatas menyatakan bahwa pilihlah yang baik-baik dari 

apa yang kamu nafkahkan itu, walaupun tidak semua harus baik 

tetapi jangan sampai kamu dengan sengaja memilih yang buruk-

buruk lalu kamu nafkahkan darinya. Memang yang demikian itu 

amat terpuji, tetapi bukan berarti jika bukan yang terbaik maka 

pemberian dinilai sia-sia.
16

 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

pengaruh harga, promosi dan kualitas pelayanan terhadap 

keputusan menggunakan jasa Go-food pada mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam perspektif 

ekonomi Islam karena peneliti ingin melihat seberapa banyak 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang 

menggunakan jasa Go-Food, padahal harga terbilang lebih tinggi 

dibanding dengan harga yang ditawarkan ketika membeli 

                                                           
15 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 

(Garut: J-ART),h. 67 
16Quraish Shihab, Tafsir Al-Miisbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.577 
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langsung di outlet atau tempat jualan tersebut. Serta promosi dan 

kualitas pelayanan tak jauh berbeda dengan pemesanan langsung 

atau melalui aplikasi Gojek dan membahas apakah layanan jasa 

Go-food sudah sesuai atau belum dalam perspektif ekonomi 

Islam. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti skripsi dengan judul“Pengaruh Harga, Promosi dan 

Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa 

Go-Food dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada 

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung)”. 

 

D. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis mempersempit ruang lingkup 

masalah yang menjadi bahan dalam penelitian. Adapun batasan 

masalahnya yaitu: 

1. Jasa transportasi online dalam penelitian ini adalah Gojek 

khususnya pada layanan Go-Food. 

2. Penelitian ini dilakukan pada Mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung yang pernah menggunakan jasa 

Go-Food. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang yang telah dijelaskan di atas, 

maka penulis akan merumuskan beberapa masalah supaya 

nantinya terdapat solusi yang dinginkan, dengan rumusan sebagai 

berikut: 

1. Apakah harga, promosi, dan kualitas pelayanan berpengaruh 

terhadap keputusan menggunakan jasa Go-Food pada 

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung? 

2. Apakah  harga, promosi, dan kualitas pelayanan berpengaruh 

terhadap keputusan menggunakan jasa Go-Foodpada 
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Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

secara simultan? 

3. Bagaimana harga, promosi, dan kualitas pelayanan terhadap 

keputusan menggunakan jasa Go-Food dalam perspektif 

ekonomi Islam? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh harga, promosi, dan kualitas 

pelayanan terhadap keputusan menggunakan jasa Go-Food 

pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung secara parsial. 

2. Untuk mengetahuipengaruh harga, promosi, dan kualitas 

pelayanan terhadap keputusan menggunakan jasa Go-

Foodpada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung secara simultan. 

3. Untuk mengetahui harga, promosi, dan kualitas pelayanan 

terhadap keputusan menggunakan jasa Go-Food dalam 

perspektif ekonomi Islam. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain 

adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi/acuan 

dan pengetahuan untuk penelitian–penelitian dibidang 

pemasaran terutama yang berkenaan dengan harga, promosi, 

kualitas pelayanan dan keputusan pelanggan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Bagi penulis, penelitian ini merupakan proses belajar 

dalam menganalisis permasalahan dan sarana untuk 

menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis 

khususnya mengenai prilaku mahasiswa mengggunkan Go-

Food perspektif Islam. 

b. Bagi pihak perusahaan 

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai salah 

satu dasar pertimbangan dalam menentukan langkah dan 

kebijakan perusahaan khususnya dalam penentuan strategi 

pemasaran yang berorientasi pada harga, promosi dan 

kualitas pelayanan. 

c. Bagi Akademik 

Bagi pihak akademik diharapkan penelitian ini dapat 

menambah kepustakaan dan dapat dijadikan bahan 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

d. Bagi konsumen 

Diharapkan penelitian ini dapat membantu memberikan 

informasi baru mengenai pengaruh harga, promosi dan 

kualitas pelayanan terhdadap keputusan penggunaan jasa 

Go-Food. 

 

H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Salah satu yang menjadi peranan terpenting dalam sebuah 

penelitian adalah penelitian terdahulu. Hasil dalam penelitian 

terdahulu dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian 

berikutnya. Penelitian terdahulu yang dijadikan dasar adalah 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Kartika Sari Jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut 

Pertanian Bogor dalam skripsinya yang bejudul “Analisis 

Faktor-faktor yang Memengaruhi Keputusan Penggunaan Jasa 

Transportasi GO-JEK (Studi Kasus Masyarakat yang Tinggal 
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di Kota Bogor)”. Pedekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan kuantitatif. Dengan metode 

pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

teknik kuota sampling. Data analisis menggunakan analisis 

deskriptif dan analisis faktor bantuan software SPSS 22. 

Hasil penelitian ini meunjukkan ada 11 faktor yang 

memengaruhi konsumen menggunakan gojek, yaitu kualitas 

pelayanan driver dan grafis, perkembangan teknologi, 

demografis dan psikografis, perbedaan individu, pengaruh 

pertemanan, fasilitas pendukung, kenyamanan , promosi 

above the line, tempat dan waktu, promosi below teh line dan 

ketersediaan jasa. Faktor dominan yang paling berpengaruh 

dalam menggunakan Gojek adalah kualitas pelayanan driver 

dan grafis. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fitriah Anggraini Jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dalam skripsinya yang berjudul “ 

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumen 

Menggunakan Jasa Ojek Online (Studi perbandingan GO-JEK 

dan Ojek Online Syar‟i)”.
17

 Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis uji 

validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi 

linier berganda, uji t, uji F dan Koefisien determinasi (R2) 

dengan bantuan software SPSS.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa produk 

(product), harga (price), saluran distribusi (place), promosi 

(promotion), orang (people), bukti fisik (physical evidence) 

dan proses (process) berperan positif dan signifikan terhadap 

keputusan konsumen pada GO-JEK dan ojek Syar‟i. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Syarif Hidayatullah, penelitian 

yang berjudul “Perilaku Generasi Milenial Dalam 

                                                           
17Nur Fitriah Anggraini, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Konsumen Menggunakan Jasa Ojek Online (studi Perbandingan GO-JEK dan 

Syar‟i), Jurnal pada Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta,2017 
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Menggunakan Aplikasi Go-Food pada Jasa Go-Jek”. Dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan deskriftif kuantitatif, 

yaitu untuk mengetahui bagaimana perilaku generasi milenial 

dalam menggunakan aplikasi Go-Food.  

Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulannya 

yaitu eksistensi Go-Food tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap keputusan generasi milenial menggunakan 

aplikasi Go-Food.Pemanfaatan teknologi dan inovasi 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

keputusan generasi milenial dalam menggunakan aplikasi Go-

Food.
18

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fx. Pudjo Wibowo,dkk, 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Harga, Inovasi 

Transportasi dan Promosi Terhadap Penggunaan Jasa Gojek 

Indonesia”. Dalam penelitian ini teknik analisis yang 

digunakan adalah regresi berganda. Jenis data yang digunakan 

yaitu data deskriptif kuantitatif. Sedangkan teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Untuk 

mengolah data kuesioner yang didapatkan, maka dilakukan 

proses pada program SPSS 16.0 for Windows. 

Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulannya 

yakni nilai beta untuk variabel harga paling tinggi 

dibandingkan dengan variabel inovasi transportasi dan 

promosi, sehingga variabel harga merupakan variabel yang 

paling dominan berpengaruh terhadap keputusan penggunaan 

pada perusahaan PT. Gojek Indonesia. Koefisien determinasi 

sebesar 88,4% menunjukkan variabel harga, inovasi 

transportasi dan promosi memberi sumbangan 88,4% terhadap 

keputusan pada perusahaan PT. Gojek Indonesia.
19

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Effendi, penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Brand Image dan Inovasi Terhadap 

Keputusan Menggunakan Jasa Go-Jek Di Kota Makassar”. 

                                                           
18Syarif Hidayatullah,dkk, Perilaku Generasi Milenial Dalam 

Menggunakan Aplikasi Go-Food pada Jasa Go-Jek, Jurnal, 2018. 
19Fx. Pudjo Wibowo,dkk, Pengaruh Harga, Inovasi Transportasi dan 

Promosi Terhadap Penggunaan Jasa Gojek Indonesia, Jurnal, 2018. 
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Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif. Metode Analisis data yaitu 

metode analisis regresi linier berganda. 

Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulannya 

yakni hasil analisis secara simultan menunjukkan bahwa 

variabel brand image dan inovasi secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pengguna menggunakan Gojek 

di Kota Makassar.Hasil analisi secara parsial menunjukkan 

bahwa variabel inovasi berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan menggunakan jasa Gojek di Kota 

Makassar.Variabel yang paling dominan berpengaruh 

terhadap keputusan pengguna menggunakan jasa Gojek di 

Kota Makassar adalah variabel inovasi.
20

 

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, penulis akan 

membandingkan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan 

penulis teliti. Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah 

dilaksanakan dan datanya sudah dipublikasikan. Perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada penelitian 

terdahulu diatas masing-masing berbeda tempat penelitian dan 

variabel.Sehingga pengembangan penelitian ini dibandingkan 

penelitian terdahulu yaitu mengenai variabel yang diteliti dan di 

penelitian ini terdapat pandangan perspektif islam yang dibahas. 

Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian tentang 

pengaruh harga, promosi dan kualitas pelayanan terhadap 

keputusan menggunakan jasa Go-Food pada mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan 

cangkupan yang lebih luas dan baik dengan menggunakan tiga 

variabel independen dan satu variabel dependen. 

 

 

 

 

                                                           
20Ahmad Effendi, Pengaruh Brand Image dan Inovasi Terhadap Keputusan 

Menggunakan Jasa Go-Jek Di Kota Makassar. Jurnal, 2016. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap variabel 

harga, promosi dan kualitas pelayanan terhadap keputusan 

penggunaan jasa Go-Food dalam perspektif ekonomi Islam pada 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

berdasarkan hasil uraian dan analisa pembahasan yang telah 

dilakukan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian uji t variabel harga, menunjukkan 

bahwa variabel harga  berpengaruh terhadap keputusan 

penggunaan jasa layanan Go-Food pada mahasiswa UIN 

Raden Intan Lampung. Hal ini dapat dilihat dari nilai Sig = 

0,004 < 0,05 dan thitung = 2,959  > ttabel = 1,988. Ini berarti 

variabel harga secara parsial berpengaruh terhadap variabel 

keputusan penggunaan. Berdasarkan hasil pengujian uji t 

variabel promosi  menunjukkan bahwa variabel promosi tidak 

berpengaruh terhadap keputusan penggunaan. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai Sig = 0,072 > 0,05 dan thitung  = 1,819 < ttabel = 

1,988. Ini berarti variabel promosi secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap variabel keputusan penggunaan. 

Berdasarkan hasil pengujian variabel kualitas pelayanan uji t 

menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan tidak 

berpengaruh terhadap keputusan penggunaan. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai Sig = 0,261 > 0,05 dan thitung  = -1,131 <  ttabel 

=1,988.  Hal ini berarti variabel kualitas pelayanan secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap variabel keputusan 

penggunaan. 

2. Berdasarkan hasil pengujian uji F menunjukan bahwa hasil uji 

statistik F memiliki nilai Fhitung = 15,236 lebih besar dari Ftabel 

= 2,70 dan nilai Sig = 0,000 lebih besar dari 0,05 Hal ini 

berarti bahwa variabel Harga (X1), Promosi (X2), Kualitas 
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Pelayanan (X3) secara simultan atau bersama-sama 

berpengaruh terhadap keputusan penggunaan (Y).  

3. Sesuai dengan pandangan ekonomi Islam terkait harga, 

promosi dan kualitas pelayanan terhadap keputusan 

menggunakan jasa pada mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung secara umum telah terpenuhi syarat 

rukunnya dan sesuai dengan syariat Islam. layanan Go-Food 

PT.Gojek Indonesia dalam menjalankan usahanya pada harga 

sudah sesuai dengan syariat islam yaitu  harga tersebut terjadi 

atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual-

pembeli dan tidak adanya riba. Sedangkan dalam 

mempromosikan produknya, penjual yang menawarkan 

produk dalam mempromosikannya sudah tertera di aplikasi 

Gojek, agar terbuka dalam memberikan penawaran dan 

terhindar dari kebohongan walaupun terkadang banyak 

pengguna layanan Go-Food yang kurang memahami terkait 

promosi atau penawaran yang sedang berlangsung. Dan dalam 

kualitas pelayanan yang diberikan, PT.Gojek sudah 

memberikan pelayanan yang baik dan sesuai dengan prinsip-

prinsip ekonomi islam yang berlandaskan Al-Qur‟an 

meskipun masih ada oknum-oknum driver yang tidak sesuai 

dengan prinsip-prinsip ekonomi islam yang terkadang 

merugikan pengguna layanan Go-Food. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang 

diajukan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

PT.Gojek Indonesia perlu meningkatkan intensitas 

promosi dengan memberikan notifikasi atau pemberitahahuan 

terkait promosi yang sedang berlangsung bagi para pengguna 

aplikasi Gojek. Maka apabila banyak orang yang tahu akan 

meningkatkan keingintahuan sehingga keputusan 

pembelian/penggunaan jasa layanan Go-Food akan tinggi. 
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PT.Gojek Indonesiaperlu untuk terus meningkatkan 

kualitas pelayanan, dan mempertahankan profesionalitas guna 

mempertahankan kepercayaan serta kepuasan konsumen 

dalam menggunakan aplikasi Go-Food serta dapat menindak 

tegas terhadap oknum driver yang melakukan kecurangan atau 

penipuan terhadap pelanggan dengan memberikan sanksi yang 

berat. 

2. Bagi peneliti selanjutnya  

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan melakukan 

penelitian secara mendalam dengan faktor-faktor yang 

berbeda mengenai keputusan pembelian menggunakan 

aplikasi Gojek fitur Go-Food, karena objek penelitian tersebut 

menarik dan masih bisa di eksplorasi lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adiwarman A Karim, 2011, Ekonomi Mikro Islam, Edisi Ketiga 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). 

Adiwarman A. Karim, 2003, Bank Islam: Analisis Fiqih dan 

Keuangan, Jakarta: IIIT Indonesia. 

Adiwarman Azwar Karim, 2004, Sejarah Pemikiran Politik Islam, Ed 

3, cet Ke-2, (Jakarta:PT Raja Gravindo Persada). 

Ahmad Effendi, 2016, Pengaruh Brand Image dan Inovasi Terhadap 

Keputusan Menggunakan Jasa Go-Jek Di Kota Makassar. 

Jurnal. 

Ahmad Mustag, 2001, The Future Of Economics : an Islamic 

Perspektif, Asy Syaamil Press & Grafika, Jakarta. 

Anggy Januar Qodaryadi, 2013, Presepsi Konsumen Tentang Citra 

Merek, Atribut Produk dan Harga Serta Pengaruhnya 

tehadap Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

Smartphone, skripsi. 

Arif Rahman.2010, Strategi Dahsyat Marketing Mix For Small 

Business: Cara Jitu Merontokan Pesaing, Jakarta: Trans 

Media. 

Basu Swastha, 2007, Pengantar Bisnis Modern, Edisi ketiga, Cet ke-

11, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 

Bhuono Agung Nugroho, 2005, Strategi Jitu Memilih Metode Statistik 

Penelitian dengan SPSS, Yogyakarta:CV. Andi Offset. 

Bilson Simamora, 2001, Panduan Riset Perilaku Konsumen, Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama. 

Buchari Alma, 2004, Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa. 

Cetakan Keenam, Alfabeta, Bandung. 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, 1996, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 



 

Dermawan Wibosono, 2006, Menajemen Kinerja : Konsep, Desain, 

dan Teknik Meingkatkan Daya Saing Perusahaan, Jakarta : 

Erlangga. 

Dermawan Wibosono,2006, Manajemen Kinerja: Konep, Desain, dan 

Teknik Meningkatkan Daya saing perusahaan, Jakarta: 

Erlangga. 

Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, 2003, Manajemen Syari‟ah 

dalam Praktik, (Jakarta : Gema Insani). 

Doni Hariadi dan Soebari Martoatmodjo, 2012, Pengaruh Produk, 

Harga, Promosi dan Distribusi terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen Produk Projektor Microvision, Jurnal 

Ilmu & Riset Manajemen Vol. 1. No. 8. 

Duwi Priyatno, 2014, SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis, 

Yogyakarta: Andi. 

Duwi Priyatno, SPSS Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate. 

Etta Mamang Sangaji & Sopiah, 2013, Perilaku Konsumen, 

Pendekatan Praktis, Yogyakarta: Andi offset. 

Fajar Laksana, 2008, Manajemen Pemasaran, Yogyakarta : Graha 

Ilmu. 

Fajar Laksana, 2008, Manajemen Pemasaran,Yogyakarta : Graha 

Ilmu. 

Fandy Tjiptono, 1996, Manajemen Jasa (Yogyakarta: PT Grasindo). 

Fandy Tjiptono, 2005, Pemasaran Jasa, Malang: Bayumedia 

Publishing. 

Fandy Tjiptono, 2008, Strategi Pemasaran, Ed III, (Yogyakarta: 

ANDI). 

Fandy Tjiptono, 2008, Strategi Pemasaran, Edisi Ketiga, Yogyakarta: 

Bayu Medi publishing. 

Fandy Tjiptono, 2012, Dasar-Dasar Pemasaran, Jakarta : Rajawali 

Grapindo Persada. 

Fandy Tjiptono, Gregorius Chandra, 2011, Service, Quality & 

Satisfaction, Yogyakarta : Andi Offset. 



 

Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014). 

Fandy Tjiptono,2008. Strategi Pemasaran, Ed III, Yogyakarta: ANDI. 

Fx. Pudjo Wibowo,dkk, 2018,Pengaruh Harga, Inovasi Transportasi 

dan Promosi Terhadap Penggunaan Jasa Gojek Indonesia, 

Jurnal. 

Gita Danupranata, 2013, Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah 

(Jakarta : Salemba Empat). 

Gojek.com diakses tanggal 8 okrober 2020, pukul 17:54 wib 

Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau 

Skripsi Ilmu Hukum, Bandung :Alfabeta. 

https://www.gojek.com/gofood/partner-center/ 

Husein Umar, 2000, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen, 

Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 

Husein Umar, 2001, Studi Kelayakan Bisnis, Jakarta : PT Gramedia 

Pustaka Utama,Edisi 3. 

Ika Rahayu Halimatus Sadiyah. 2019, “Analisis Hukum Islam 

Terhadap Praktik Jual Beli Makanan dan Aplikasi Goi-Food” 

Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. 

Indriyo Gitosudarmo, 2002, Manajemen Pemasaran Edisi Kedua, Cet 

keenam. (Yogyakarta: Liberty). 

Indriyo Gitosudarmo, 2014, Manajemen Pemasaran, Yogyakarta: 

IKAPI. 

Ismanto Setyobudi, 2014, Konsumen Dan Pelayanan Prima, Malang: 

Gava Media. 

James Reason (1990), Human Error. Ashgate. ISBN 1-84014-104-2 

Kamisa, 1997, Kamus LengkapBahasa Indonesia,Surabaya : Kartika 

Surabaya. 

Kasmir, 2010, Manajemen Perbankan, Jakarta, PT Raja Grafindo 

Persada. 

Kasmir, 2012 Manajemen Perbankan, (jakarta: Rajawali Pers). 



 

Kasmir, 2017, Costumer Service Exellent: Teori dan Praktik, Ed.1, 

Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers. 

Kementerian Agama RI, 2010, Syamil quran Yasmina Al-Qur‟an 

Terjamahan dan Tajwid, Bandung: Sygma. 

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 

(Garut: J-ART). 

Kotler Dan Amstrong, 2001 Prinsip-Prinsip Pemasaran, Edisi VIII, 

(Jakarta: Erlangga). 

Lina Anatan, 2008, Service Excellent, Bandung: Alfabeta. 

Lingga Purnama, 2001, Startegic Marketing Plan (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama). 

M. Nur Rianto Al Arif, 2012, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, 

Bandung: Alfabeta. 

Muhammad Adam, 2015, Manajemen Pemasaran Jasa, Bandung: 

Alfabeta. 

Muhammad Firdaus, 2012 Menejemen Agribisnis (Malang: Bumi 

Aksara). 

Muhammad Muflih, 2006, Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu 

Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 

Muhammad, 2004, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, cet ke-1, 

(Yogyakarta: BPFE). 

Muhammad, Alimin, 2004, Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam 

ekonomi Islam, BPFE, Yogyakarta. 

MuhammaSyafi‟i Antonio, 2001, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik 

(Jakarta: Gema Insani). 

Nina Rahmayanty, 2010, Manajemen Pelayanan Prima, (Jakarta: 

Graha Ilmu). 

Nur Fitriah Anggraini, 2017, Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Konsumen Menggunakan Jasa Ojek Online 

(studi Perbandingan GO-JEK dan Syar‟i), Jurnal pada 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta. 

 



 

P3ei., 2013, Ekonomi Islam. Yogyakarta:Rajawali Pers. 

Pandji Anoraga, 2009, Manajemen Bisnis, Jakarta, Riena Cipta. 

Panji Anogara, 2011 Pengantar Bisnis Pengelolaan Bisnis Dalam Era 

Globalisasi, Rineka Cipta, Jakarta. 

Philip Kotler dan Gary Amstrong, 2008, Prinsip-prinsip Pemasaran, 

Jakarta: Erlangga. 

Philip Kotler Dan Gary Amstrong, 2011 Manajemen Pemasaran, 

Rajawali Pers, Jakarta. 

Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, 2007, Manajemen 

Pemasaran,tt.p indeks. 

Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Umum 

Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 

Quraish Shihab, 2002, Tafsir Al-Miisbah (Jakarta: Lentera Hati). 

Rambat Lupiyoadi, A. Hamdani, 2008, Manajemen Pemasaran Jasa, 

Jakarta: Salemba Empat. 

Riduawan, 2006, Metode & Teknik Penyusunan Tesis. Bandung: 

Alfabeta, 2006. 

Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, 2014, Metodologi Penelitian: 

kuantitatif, kualitatif  dan campuran untuk manajemen, 

pembangunan dan pendidikan, Bandung: Refika Aditama. 

Sadono Sukirno, Dkk, 2004, Pengantar Bisnis (Jakarta: Prenada 

Media). 

Safari Imam Asyaari, 1998, Suatu Pendekatan Praktis Metodologi dan 

Sosial, Surabaya: usaha Sosial. 

Sofyan Assauri, 2002, Manajemen Pemasaran, Edisi 1, Cet ke 7. PT. 

Raja Grafindo Persada. Jakarta. 

Sofyan Bachmid, Konsep Kualitas Layanan Dan Implikasinya 

Terhadap Kepuasan Mahasiswa,  

Sofyan Siregar, 2013, Statistik Parameterik untuk Penelitian 

Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan 

Aplikasi SPSS Versi 17, Jakarta, Bumi Aksara. 



 

Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Bisnis Bandung: Alfabeta. 

Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 

Bandung: Alfabeta. 

Suharyadi Purwanto S. K, 2004, Statistika Untuk Ekonomi & 

Keuangan Modern, Buku 2, Jakarta: Salemba Empat. 

Syarif Hidayatullah,dkk, 2018, Perilaku Generasi Milenial Dalam 

Menggunakan Aplikasi Go-Food pada Jasa Go-Jek, Jurnal. 

Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, 2017, Manajemen Pemasaran, 

Ed.1, Cet.6, Depok: Rajawali Pers. 

Tim Penyusun, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai 

Pustaka). 

Tjiptono, F, & Diana, A. 2012,  Prinsip Dan Dinamika Pemasaran, 

J&J Learning Yogyakarta. 

Ujang Sumarwan, 2004, Perilaku Konsumen, Bogor: Ghakia 

Indonesia. 

Veithzal Rivai Zainal; dkk, 2018 Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: 

Bumi Aksara). 

Yudha Bagja Diputra, 2007, Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Jasa dan Penetapan Harga Terhadap Loyalitas Konsumen 

Pada Hotel Arwana Di Jakarta, Fakultas Ekonomi: 

Universitas Negeri Semarang, Skripsi. 

Yusuf Qardhawi, 1999, Norma dan Etika Bisnis Islam, Alih Bahasa 

Zainal Arifin (Jakarta :Gema Insani). 

 

 

 

 

 

 

 

 


