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ABSTRAK 

 

 Kepuasan konsumen merupakan prioritas utama dalam dunia 

bisnis karena tingkat persaingan yang sangat ketat diantara coffee 

shop yang ada di Lampung . Hal yang dapat membuat coffee shop 

dapat bertahan, bersaing dan menguasai pasar adalah dengan cara 

memberikan atau menetapkan harga yang relative murah 

dibandingkan para pesaing , harga yang murah dan terjangkau dapat 

menjadikan minat beli konsumen untuk menggunakan suatu barang 

dan jasa yang ditawarkan perusahaan .Serta memberikan kualitas yang 

baik untuk para konsumen.  jika hal tersebut sudah terpenuhi maka 

konsumen akan merasa puas. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaruh penetapan harga 

dan kualitas pelayanan Kedai Kopi Kini terhadap kepuasan 

konsumen? 2) Bagaimana pengaruh penetapan harga dan kualitas 

pelayanan Kedai Kopi Kini terhadap kepuasan konsumen secara 

simultan ? 3) Bagaimana penetapan harga dan kualitas pelayanan di 

Kedai Kopi Kini terhadap kepuasan konsumen dalam persepektif 

Ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

startegi penetapan harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen di Kedai Kopi Kini secara simultan dan parsial. Serta untuk 

mengetahui dan menganalisa penetapan harga dan kualitas pelayanan 

di Kedai Kopi Kini terhadap kepuasan konsumen dalam perspektif 

Ekonomi Islam. 

 Pada penelitian ini menggunakan teknik sampling 

nonprobably sampling dan purposive sampling dengan jumlah sampel 

sebanyak 96 responden. Dan menggunakan metode statistik deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan kuesioner sebagai 

alat pengumpulan data dan menggunakan metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan realibilitas, uji 

prasyarat analisis, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. 
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Untuk mendukung hasil penelitian, data penelitian yang diperoleh 

akan dianalisis dengan alat statistik melalui bantuan program SPSS. 

Berdasarkan pengujian secara parsial bahwa harga  memiliki nilai 

thitung = 2,117 lebih besar dari ttabel= 2,028, variabel kualitas 

pelayanan  memiliki thitung=0, 465 lebih kecil dari ttabel = 2,028. 

Hasil uji simultan menunjukan fhitung = 5.209 lebih besar dari ftabel 

= 2.70. dan pada perhitungan uji     hasilnya sebesar 54% dan 

sisanya sebesar 46% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak 

dapat dijelaskan oleh peneliti. Dalam pandangan islam harga yang 

ditetapkan oleh Kedai Kopi Kini sudah sesuai dengan konsep 

Ekonomi Islam , yaitu berdasarkan prinsip keadilan. Suka sama suka 

dari kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan atau adanya 

paksaan. Kualitas Pelayanan di Kedai Kopi Kini juga sudah sesuai 

dengan pandangan Ekonomi Islam dengan memberikan pelayanan 

yang baik dan berpakaian rapih, sopan dan bersih. 

 

Kata Kunci : Penetapan Harga, Kualitas Pelayanan, Kepuasan 

Konsumen, Perspektif Ekonomi Islam. 
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MOTTO 

 

                              

    

 

“Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-

sekali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-

kali janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu 

tentang Allah” 

(Q.S. Fatir :5). 

 

                            

                         

    

 

 “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal iya amat baik bagimu 

dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk 

bagimu; Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui” 

(Q.S. Al-Baqarah: 216). 
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BAB 1 

PENDAHULUAN  

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran yang 

jelas dan memudahkan dalam pemahaman penelitian ini, maka 

perlu adanya penguraian dan penegasan terhadapa arti dan makna 

dari istilah-istilah yang ada dijudul penelitian ini. Dengan adanya 

penegasan arti dan makna dari istilah-istilah yang ada dijudul 

penelitian ini diharapkan tidak ada terjadi kesalah pahaman terkait 

arti dan makna dari judul penelitian ini. Selain itu, penegasan 

judul ini merupakan penekanan terhadap pokok permasalahan 

yang akan dibahas . 

Adapun judul penelitian iniadalah : “PENGARUH 

STRATEGI PENETAPAN HARGA DAN KUALITAS 

PELAYANAN DI KEDAI KOPI KINI TERHADAP 

KEPUASAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM.” Adapun penjelasan judul tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau yang timbul dari 

suatu, seperti orang, benda yang turut membentuk watak, 

kepercayaan atau perbuatan seseorang.
1
 

2. Strategi  

Strategis adalah kerangka yang membimbing dan 

mengendalikanpilihan- pilihan yang menetapkan sifatdan arah 

suatu organisasi pendidikan.Secara singkat strategi dapat 

dikatakansebagai doing the right things(mengerjakan sesuatu 

dengan benar).
2
 

 

                                                           
1Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,1996,h.747. 
2.Esterlina Hutabarat.2017. Analisis Strategi Pemasaran Dalam 

Meningkatkan Penjualan  Motor Suzuki Satria FU Pada Pt Sunindo Varia Motor 

Gemilang Medan. Jurnal Ilmiah Methonomi.3(1):114. 
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3. Harga 

Menurut William J.Stanton, harga adalah jumlah uang 

(kemungkinan ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan 

untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah prpduk dan 

pelayanan yang menyertainya. Menurut Kotler dan Amstrong, 

harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu 

produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen 

atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan 

produk atau jasa tersebut. Harga sering kali disebut sebagai 

indicator nilai, jika harga tersebut dihubungkan dengan 

manfaat yang diterima atas suatu barang atau jasa. Pada 

tingkatan harga tertentu bila manfaat yang dirasakan 

konsumen meningkat , maka nilai akan meningkat pula. Sama 

halnyadengan tingkat harga tertentu , nilai suatu barang dan 

jasa akan meningkat seiring dengan meningkatnya manfaat 

yang dirasakan.
3
 

4. Kualitas Pelayanan 

Kualitas Pelayanan adalah modal yang dapat 

menggambarkan kondisi pelanggan dengan membandingkan 

pelayanan yang mereka harapkan dengan apa yang mereka 

terima dengan mengevaluasi kualitas.
4
 

5. Kedai Kopi 

Coffe shop atau kedai kopi menurut ( Wikionary,2010;22) 

bias diartikan “ sebuah café kecil atau restoran kecil yang 

biasanya menjual kopi dan terkadang minuman non alcohol , 

makanan sederhana atau snaks, dengan fasilitas yang 

menunjang di tempat tersebut” . 

Para penikmat kopi dapat dating ke coffee shop dengan 

mudah dan menikmati secangkir kopi yang berkualitas. 

 

                                                           
3Fajar Laksana, Manajemen Pemasaran; Pendekatan Praktis, (Yogyakarta : 

Graha Ilmu, 2008), h.115. 
4Suharto Abdul Majid, Costrumer Service Dalam Bisnis Jasa Transpotasi 

(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.100 



 3 

6. Kepuasan 

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa yang 

berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja 

atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Dari definisi 

di atas, kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atau kesan 

atas kinerja dan harapan.
5
 

7. Konsumen 

Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai 

terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh 

pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang 

untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual 

belikan lagi.
6
 

8. Perspektif  

Berasal dari bahasa Itali “ Prospettiva” gambar 

pandangan. Perspektif dapat dikatakan suatu cara pandang 

terhadap suatu masalah yang terjadi , atau sudut pandang 

tertentu digunakan dalam melihat suatu fenomena.
7
 

9. Ekonomi Islam 

Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari usaha 

manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya 

untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan 

nilai-nilai Al-Qur’an dan Sunah. 
8
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini banyak sekali kemajuan dan perubahan yang 

terjadi dalam dunia bisnis, perubahan pada dunia bisnis ditandai 

dengan gaya hidup dan kemajuan teknologi yang semakin 

                                                           
5Engel Black Well, Minard, Perilaku Konsumen Jilid I Edisi Keenam. 

(Jakarta : Bina Putra Aksara, 1994),h.11 
6Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2010), h.17 
7Elvinaro Ardianto dan  Bambang  Q-Aness, Filsafat Ilmu Komunikasi, 

(Bandung , Simbiosa Rekatama Media, 2009), hlm.50 
8Pusat Pengkaji dan  Pengembang Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, Jakarta, 

PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.19 
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canggih. Sehingga pemasaran menjadi sangat diperlukan untuk 

mendorong kemajuan bisnis. Mengingat bahwa dengan adanya 

persaingan bisnis pada coffee shop  semakin berkembang, make 

coffee shop dituntut untuk tidak hanya berfokus dengan target 

penjualannya, namun lebih pada memperhatikan kepuasan 

konsumen. 

Coffee atau kopi dalam bahasa Indonesia secara luas 

dikenal sebagai minuman stimulant yang dibuat dari biji kopi. 

Saat ini kopi adalah salah satu minuman yang paling terkenal di 

dunia. Tanaman kopi bukan tanaman asli Indonesia , melainkan 

jenis tanaman yang berasal dari benua Afrika . tanaman kopi 

dibawa ke pulau jawa  pada tahun 1696, tetapi pada waktu itu 

masih dalam taraf percobaan. Di Jawa tanaman kopi ini 

mendapatkan  perhatiansepenuhnya baru pada tahun 1699, karena 

tanaman kopi ini dapat berkembang dan berproduksi baik. 

Di Indonesia, coffee shop biasa disebut warung kopi atau 

kedai kopi. Coffee shop mulai hadir di tengah-tengah kita, mulai 

dari pelosok desa, hingga dipusat perkotaan. Definisi coffee shop 

menurut Wiktionary (2010) bias diartikan sebuah cafe kecil atau 

restoran kecil yang biasanya menjual kopi dan terkadang 

minuman non-alkohol.
9
 

Kopi merupakan salah satu jenis minuman global yang 

dicintai oleh sebagian besar umat manusia dan memang sudah 

menjadi bagian dari gaya hidup. Untuk menemukan minuman 

berwarna pekat tersebut tidak sulit dari mulai warung pinggir 

jalan, café samapi restoran mewah maupun hotel berbintang pasti 

menyediakan kopi dengan variasi jenis dan harga yang berbeda. 

Kepopuleran kopi juga membawa dampak terhadap 

perkembangan bisnis , karena kini semakin banyak coffe shop 

atau café yang menjamur disetiap wilayah. 

Salah satu coffe shop yang ada di Bandar Lampung yaitu 

Kedai Kopi Kini yang berdiri sejak tahun 2019 beralamatkan di 

                                                           
9Dhien Alfath Aulya, Skripsi: “ Analisis Pengaruh Produk, Harga, Dan 

Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian” (Semarang: Universitas 

Diponogoro,2013), Hal.4. 
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jalan Arif Rahman Hakim TR/1A BTN, Way Halim Permai. 

Sesuai dengan namanya kedai kopi kini mengutamakan menu 

kopi dibandingkan menu lainnya. Selain memiliki menu minuman 

kopi di Kedai Kopi Kini juga memiliki menu non kopi, serta 

berbagai makanan dan snack dengan harga terjangkau. Keunikan 

yang dimiliki Kedai Kopi Kini adalah memiliki konsep minimalis. 

Konsep minimalis itulah yang banyak digemari oleh kaum muda, 

sehingga membuat Kedai Kopi Kini dapat bersaing dengan coffee 

shop lainnya. Selain menyediakan konsep yang menarik serta 

memiliki fasilitas yang memuaskan seperti, sofa yang empuk, 

pencahayaan yang baik dan menyediakan wi-fi, Kedai Kopi Kini 

juga memiliki harga yang sesuai dengan produk yang ditawarkan 

serta kualitas pelyanan yang baik. 

Harga adalah sejumlah pengorbanan (jumlah uang) yang 

oleh seseorang (ditambah beberapa jika mungkin) untuk 

mendapatkan kombinasi barang atau jasa atau niali tukar barang 

dan berbagai macam pelayanan dan manfaat lain yang 

bersangkutan dengan barang atau jasa tersebut 
10

. Pada umumnya, 

konsumen cendrung akan memilih perusahaan yang menawarkan 

produknya dengan harga yang relatif murah. Harga merupakan 

salah satu bahan pertimbangan yang penting bagi konsumen untuk 

membeli produk pada suatu perusahaan.  Dengan demikian harga 

yang sesuai dengan produk yang ditawarkan akan berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen. Karena harga suatu produk 

mempengaruhi persepsi konsumen mengenai produk tersebut. 

Harga dan kualitas memiliki pengaruh yang tinggi terhadap 

kepuasan pelanggan, masih ada sedikit bukti empiris 

mengeksplorasi hubungan ini. 
11

. Berikut daftar harga coffee shop 

yang ada di Bandar Lampung: 

 

 

 

                                                           
10 Marius Angipora, Dasar-Dasar Pemasaran, Jakarta, Raja Grafindo 

Persada, 2010. 
11 Walton, 2004. The Brave New World Of Neuromarketing is  Here. B&I 

(Australia), 19 November 
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Table 1.1 

Coffee Shop di Bandar Lampung 

No Nama Coffee 

Shop 

Harga Coffe Lokasi 

1. Elscoffee Rp. 45.000- 

50.000 

Jl. Kartini 

2. Starbucks Rp. 50.000-

60.000 

Cabang Bandar 

Lampung 

3. Bun Kopi Rp. 30.000- 

40.000 

Jl. Z.A. Pagar Alam, 

Way Halim, 

Antasari 

4. Flipflop 

Coffee 

Rp. 25.000- 

30.000 

Jl. Pulau Sebuku 

no.10 

5. Dijou 

Coffeebar 

RP. 30.000- 

40.000 

Jl. Hos 

Cokroaminoto no.95 

6. Kedai Kopi 

Kini 

Rp. 18.000- 

25.000 

Jl. Arif Rahman 

Hakim 

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh 

peneliti, terlihat pada table diatas persaingan strategi harga 

antar coffee shop. Kedai Kopi Kini merupakan salah satu 

Coffee shop dengan harga terjangkau dan merupakan kategori 

coffee shop yang memiliki harga termurah dibandingkan 

pesaingnya. Oleh karena itu Kedai Kopi Kini selalu ramai di 

kunjungi, terutama pada hari libur. 

Tabel 1.2 

Daftar Harga Coffe Di Kedai Kopi Kini 

No. Daftar Menu Harga 

1. Es Kopi Susu Rp. 18.000 

2. Alpukat Coklat Rp. 21.000 
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3. Kopi Keju RP. 21.000 

4. Es Kopi Susu jos Rp. 23.000 

5. Matcha Kopi Susu Rp. 24.000 

6. Alpukat Vanila Rp. 23.000 

7. Cokelat Kopi RP. 23.000 

8. Matcha Keju  Rp. 25.000 

9. Taro Frappe Rp. 23.000 

10. Red Velvet Susu Rp. 24.000 

11. Orang Squash Rp. 21.000 

12. Es Susu Jos Rp. 23.000 

13. Cookies And Cream Rp. 23.000 

14. Es The Susu Rp. 24.000 

15. Nutela Boba Rp. 25.000 

 

Selain harga, faktor yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen adalah kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan 

adalah keseluruhan berbagai ciri dan karakteristik dari suatu 

produk atau jasa dalam hal kemampuan untuk memenuhi 

berbagai kebutuhan yang telah ditentukan. Tidak hanya 

kualitas kebersihan saja yang harus diperhatikan untuk 

mempertahankan konsumen agar tetap puas, melainkan 

dengan kualitas pelayanan yang baik dan propesional 

sehingga dapat membuat konsumen nyaman dan muncul 

minat untuk membeli. Dalam penelitian yang dilakukan Asraf, 

menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak dapat 

dikesampingkan, karena dapat meningkatkan keunggulan 

kompetitif dalam memperoleh kepuasan dan kepercayaan 

konsumen.
12

 . Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

                                                           
12 M. Ghafran Ashraf, “ Include the Position of Islamic Banking, Service 

Quality, Satisfaction, Trust and Loyalty in the Contextbof an integrated Model for 

Islamic Finance” European Journal of Business and Management ISSN 2222-1905 

ISSN 2222-2839 Vol.6, No17, 2014,hlm.157. 
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dijelaskan sebagai berikut jika pelayanan yang diberikan 

kepada pelanggan sesuai yang diharapkan maka akan 

memberikan kepuasan. Pelayanan merupakan perilaku 

produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu 

sendiri.
13

 Oleh karena itu, suatu bisnis dan usaha harus harus 

memiliki kualitas pelayanan yang baik dan propesional agar 

dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. 

Kepuasan  adalah sejauh mana manfaat sebuah 

produk dirasakan sesuai dengan apa yang diharapkan 

konsumen sampai mencapai batas maximal rasa puas itu . 

kepuasan konsumen akan terwujud bilamana harga yang 

tertera pada suatu produk sesuai dengan kualitas dan member 

manfaat , nilai yang lebih terhadap konsumen dan semua 

kebutuhan terpenuhi dan mendapatkan pelayanan yang dirasa 

cukup baik 
14

. Karena pelayanan berkaitan dengan erat dengan 

kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen dapat diartikan 

sebagai suatu keadaan dimana harapan konsumen terhadap 

suatu produk atau jasa tersebut jauh dibawah harapan, 

konsumen akan kecewa. Sebaliknya, jika produk atau jasa 

tersebut memenuhi harapan, konsumen akan puas. Harapan 

konsumen dapat diketahui dari pengalaman nereka sendiri saat 

menggunakan produk atau jasa tersebut, informasi dari orang 

lain, dan informasi yang diperoleh dari iklan atau promosi 

yang lain. 
15

 

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari 

prilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan 

dengan alat pemenuhan kebutuhan manusia terbatas dalam 

kerangka syariah Islam.
16

 Definisi lain merumuskan bahwa 

ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari prilaku seorang 

                                                           
13 Kotler, Philip, Manajemen Pemasaran di Indonesia, (Jakarta: Slemba 

Empat, 2002) 
14 Bambang Hartono, Manajemen Pemasaran, Jakarta, Rineka Cipta, 2010. 
15 Etta Mamang Sangadji, Perilaku Konsumen, (Yogyakarta: Andi Offset, 

2013) hal. 181. 
16 Prof. Dr.H. Veithzal Rivai, M.B.A, Ir.H. Andi Buchari, Islamic 

Economic, ( Jakarta: Pt. Bumi Perkasa, 2009), hal.1 
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muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan 

syariat islam.
17

 Ekonomi Islam dalam penelitian ini adalah 

melihat dari sudut pandang ekonomi Islam yang akan 

dikaitkan dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Bagaimana Al-

Qur’an  memandang suatu penetapan harga dan kualitas 

pelayanan yang ditetapka perusahaan. 

Dalam perspektif ekonomi islam nilai-nilai syariat 

mengajak seorang muslim untuk menetapkan konsep tas’ir 

(penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi, menetapkan 

harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang 

tersebut. Dengan adanya tas’ir atau penetapan harga maka 

akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak 

dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktik 

penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan 

dengan muda dan penuh kerelahan hati
18

 . Dengan ketentuan 

Islam yang membimbing manusia untuk memenuhi kebutuhan 

pokok secara benar dan sah, maka manusia akan mengatur 

lalu lintas material dan harmoni pergaulan sosialnya secara 

adil dan membawa rahmat bagi seluruh alam, terutama jika 

manusia menetapkan harga sesuai dengan etika islam. 

Sebagaimana dalam firman Allah Qur’an surat An-Nisa ayat 

29 yang berbunyi: 

                         

                     

        

 Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

                                                           
17 Ibid.h.1 
18 Abdul Sami’ Al-Mishri, pilar-pilar ekonomi islam, Cet.I (Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar, 2006),h.95 
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dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, 

sesungguhnya Allah adalah Maya penyayang kepadamu.”
19

 

 

 Berdasarkan ayat diatas, menjelaskan bahwa jual beli 

jangan dilakukan dengan cara yang batil dan jangan ada unsur 

pemaksaan antara kedua belah pihak. Dalam melakukan 

transaksi, barang ataupun jasa yang dijadikan sebagai objek 

akad haruslah diperbolehkan oleh syariat Islam. 

 Mengenai pelayanan dalam hubungannya dengan 

kerja atau bisnis Islam, seorang pelaku bisnis muslim 

diharuskan berperilaku dalam bisnis mereka sesuai yang 

dianjurkan Al-Qur’an dan sunnah. Sopan santun adalah 

pondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku, ia juga 

merupakan basic dari jiwa melayani dalam bisnis
20

. Agama 

islam mengajarkan kepada umatnya agar setiap tindakan 

bisnis yang dilakukan selalu berpedoman dengan kaidah-

kaidah Islam. Hal ini dilakukan agar masyarakat khususnya 

umat muslim tidak terjebak dalam hal yang dilarang oleh 

agama islam. Buruknya perilaku bisnis para pengusaha 

menentukan sukses gagalnya bisnis yang dijalankan. 

Sebagaimana dalam QS.Ali Imran ayat 159 yaitu:  

                        

                     

                             

 

 

                                                           
19 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta : Yayasan 

Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir Al-Qur’an 2004) h. 122 
20 Muhammad Syakir Sula, “ Asuransi Syariah: Konsep dan system 

Operasional”,(Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h.747. 
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 Artinya : 

“ Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku 

lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap 

keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri 

dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratiah 

dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu 

telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 

kepadanya”
21

 

 Berdasarkan ayat diatas, jelas bahwa setiap manusia 

dituntut untuk berlaku lemah lembut agar orang lain 

merasakan kenyamanan bila disampingnya. Apabila dalam 

pelayanan yang mana konsumen banyak pilihan , bila pelaku 

bisnis tidak mampu memberikan rasa aman dengan kelemah 

lembutannya maka konsumen akan berpindah keperusahaan 

lain. Pelaku bisnis dalam memeberikan harus ,menghilangkan 

jauh-jauh sikap keras hati dan harus memiliki sifat pemaaf 

kepada pelanggan agar pelanggan terhindar dari rasa takut, 

tidak percaya dan perasaan adanya bahaya dari pelayanan 

yang diterima. 

Selain menarik untuk diteliti karena banyak 

konsumen yang datang untuk membeli secara langsung menu 

yang disediakan Kedai Kopi Kini terutama di waktu sore hari 

dan coffee shop ini juga dapat bertahan meskipun banyak 

sekali pesaing yang memiliki jenis usaha yang sama. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik ingin melakukan 

penelitian  lebih lanjut tentang penetapan harga dan kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Mengapa hal 

tersebut dapat mempengaruhi penjualan padahal keduanya  

memiliki strategi pemasaran yang hampir sama. Untuk itu 

peneliti memberi judul penelitian dengan judul “Pengaruh 

                                                           
21Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta : Yayasan 

Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir Al-Qur’an, 2004) h.71 
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Strategi Penetapan Harga Dan Kualitas Pelayanan Di 

Kedai Kopi Kini Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam” 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dilakukan 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

a. Persaingan bisnis semakin ketat terutama pada persaingan 

coffee shop. 

b. Kecendrungan konsumen memilih produk berdasarkan 

harga dan kualitas pelayanan. 

2. Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang 

akan diteliti, yang fokusnya pada harga serta kualitas 

pelayanan yang ada pada Kedai Kopi Kini. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  yang telah diuraikan , 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh strategi penetapan harga dan kualitas 

pelayanan  Kedai Kopi Kini terhadap kepuasan konsumen 

secara parsial? 

2. Bagaimana pengaruh strategi penetapan harga dan kualitas 

pelayanan Kedai Kopi Kini terhadap kepuasan konsumen 

secara  simultan?  

3. Bagaimana  penetapan harga dan kualitas pelayanan di Kedai 

Kopi Kini terhadap kepuasan konsumen dalam persepektif 

Ekonomi Islam? 
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E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh strategicpenetapan harga dan 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen di Kedai 

Kopi Kini. 

2. Untuk mengetahui pengaruh strategi penetapan harga dan 

kualitas pelayanan Kedai Kopi Kini terhadap kepuasan 

konsumen secara simultan. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa penetapan harga dan 

kualitas pelayanan di Kedai Kopi Kini terhadap kepuasan 

konsumen dalam persepektif Ekonomi Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

manfaat untuk berbagai pihak , bukan hanya bermanfaat bagi 

penulis melainkan juga bermanfaat bagi pembaca. Berikut 

beberapa manfaat yang bias didapat dari penelitian ini : 

1. Manfaat Teoritis 

Dilihat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang 

menambah pengetahuan mengenai variable apa saja yang 

berpengaruh terhadap tingkat kepuasan konsumen pada bisnis 

coffee shop di Kedai Kopi Kini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi konsumen 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 

sebelum konsumen melakukan pembelian pada produk 

yang dijual. 

b. Bagi pengelola Kedai Kopi Kini 

Diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik 

pada usaha yang mereka kelola. 
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c. Bagi Penulis 

Sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan 

berpikir ilmiah, sistematis dan kemampuan untuk 

menuliskan kedalam bentuk karya ilmiah berdasarkan 

kajian-kajian teori Ekonomi Islam. 

d. Pihak Akademis 

Penelitian ini dapat menambah keputusan dan dapat 

dijadikan bahan referensi untuk penelitan selanjutnya.  

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

Pengkajian teori ini tidak akan terlepas dari kajian pustaka 

atau studi pustaka karena teori secara nyata dapat diperoleh 

melalui studi atau kajian pustaka. Menurut Prastowo kegiatan ini 

bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa 

teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan 

telah didokumentrasikan dalam bentuk buku, jurnal naskah, 

catatan, rekaman, dokumen-dokumen dan lain-lain yang terdapat 

diperpustakaan. 
22

 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rayi Endah (2008), yang 

berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk dan 

Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan” (Studi Kasus Pada 

Warung Makan Taman Singosari Semarang)”. Berdasarkan 

hasil penelitian ini, maka ditemukan Melalui uji t, kualitas 

pelayanan dan kualitas dan harga  mempengaruhi kepuasan 

pelanggan secara parsial,.Melalui uji F diketahui variabel 

kualitas layanan, kualitas produk dan harga berpengaruh 

secara simultan terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Aprillia Dewi Ratnasari dan Harti “Pengaruh Kualitas Produk, 

Harga, Lokasi, Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan 

Pembelian Di Djawi Lanbistro Coffee And Resto  Surabaya”. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

                                                           
22 Prastowo, Metode Penelitian  Kualitatif  Dalam  Persepektif  Rancangan  

Penelitian  . 

( Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h.81  
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kualitas produk berpengaruh sebesar 4.497 terhadap 

keputusan pembelian di Djawi Lanbistro Coffee and Resto 

Surabaya. Variabel harga berpengaruh sebesar 5.255. Variabel 

lokasi berpengaruh sebesar 2.967. Dan kualitas layanan 

berpengaruh sebesar 5.582. Hal ini menunjukkan bahwa 

kualitas produk, harga, lokasi, dan kualitas layanan 

berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian. 

Variabel kualitas layanan memiliki pengaruh lebih besar 

terhadap keputusan pembelian di Djawi Lanbistro Coffee and 

Resto Surabaya. Berdasarkan besar nilai Adjusted R Square, 

dapat diketahui variabel kualitas produk, harga, lokasi dan 

kualitas layanan berpengaruh secara simultan terhadap 

keputusan pembelian di Djawi Lanbistro Coffee and Resto 

Surabaya sebesar 0.153 atau 15% sedangkan sisanya 85% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang 

diteliti oleh peneliti.
23

 

3. Penelitian yang dilakukan oeleh Wahyuni Andrefa (2016) 

dengan judul “ Analisis Strategi Penetapan Harga Jual dan 

Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Konsumen Menurut 

Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kue dan Roti Minimarket 

Surya Tirtayasa Bandar Lampung )” . dengan menggunakan 

metode analisa kualitatif , bersifat deskriptif kualitatif dengan 

hasil bahwa minimarket surya menggunakan metode berbasis 

biaya penuh plus tambahan yang meningkatkanminat beli 

konsumen setiap tahunnya dan kualitas produk memilikin 

kualitas yang baik dari penilaian konsumen .
24

 

4. Penelitian yang dialkukan oleh Dwi Aryani dan Febrina 

Rosinta (2010) “Pengaruh Kualitas Layanan, Terhadap 

Kepuasan Pelanggan dalam Membentuk Loyalitas Pelanggan” 

Dari hasil penelitian menunjukan terdapat pengaruh yang kuat 

                                                           
23Aprillia Dewi Ratnasari dan Harti,“Pengaruh Kualitas Produk, Harga, 

Lokasi, Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Di Djawi Lanbistro 

Coffee And Resto Surabaya”, (Program Studi Pendidikan Tata Niaga Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Surabaya).   
24Skirpi Wahyuni Andrefa ,Analisis Strategi Penetapan Harga Jual dan 

Kualitas Poduk Terhadap Minat Beli Konsumen Menurut Persepektif Ekonomi Islam, 

2016 
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dan positif antara variabel kualitas layanan terhadap kepuasan 

pelanggan. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang 

menunjukan bahwa sebesar 72,9% variabel kepuasan 

pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel kualitas layanan, 

sedangkan sisanya sebesar 27,1% dipengaruhi oleh faktor lain 

di luar variabel kualitas layanan. Dari penelitian ini diketahui 

pula bahwa tidak terdapat pengaruh antara kualitas layanan 

terhadap loyalitas pelanggan,
25

 

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini 

adalah penelitian terdahulu hanya berfokus pada salah satu 

variabel, sedangkan dalam penelitian ini terdapat beberapa 

variabel yang akan diteliti dan didalam penelitian ini terdapat 

pandangan dalam persepektif ekonomi islam. Objek penelitian ini 

dilakukan di Kedai Kopi Kini yang berada di Bandar Lampung.  

 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan suatu pola dalam 

menyusun karya ilmiah untuk memperoleh gambaran secara garis 

besar bab demi bab. Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk 

memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. 

Penelitian ini disusun dalam lima bab dengan perincian sebagai 

berikut: 

BABI PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian mengenai, penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahilu yang relevan, 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI dan Pengajuan Hipotesis  

Bab ini beisi mengenai tinjauan teori-teori yang 

membahas penetapan harga, kualitas pelayanan, 

                                                           
25Dwi Aryani dan Febrina Rosinta,“Pengaruh Kualitas Layanan, Terhadap 

Kepuasan Pelanggan dalam Membentuk Loyalitas Pelanggan”, Jurnal Ilmu 

Administrasi dan Organisasi, Mei – Agustus 2010. 
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kepuasan konsumen yang melandasi penelitian, 

kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai, waktu dan tempat 

penelitian,pendekatan dan jenis penelitian, 

populasi,sampel,teknik pengumpulan data, definisi 

operasional variable dan instrument penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi mengenai, deskripsi data dan 

pembahasan hasil penelitian analisis. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi mengenai, simpulan dan rekomendasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap 

seluruh data yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Variabel penetapan harga (X1) pada Kedai Kopi Kini 

diperoleh nilai probabilitas Sig sebesar 0,004. Nilai Sig 

<0,05 (0,004<0,05), maka keputusannya adalah Ho 

ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. Sementara itu variabel Penetapan 

harga  atau X1 mempunyai  thitung. Yakni 2.117 dengan 

ttabel yakni 2,028. Jadi kesimpulannya dari variabel X1 

penetapan harga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan konsumen. Sedangkan variabel 

kualitas pelayanan (X2) pada Kedai Kopi Kini diperoleh 

nilai probabilitas Sig sebesar 0,648. Nilai Sig >0,05 

(0,648>0,05), maka keputusannya adalah Ho diterima dan 

Ha ditolak, artinya tidak signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. Sementara itu variabel Kualitas Pelayanan  

atau X2 mempunyai thitung yaitu 465 dengan ttabel yakni 

2,028. Jadi thitung < ttabel dapat disimpulkan bahwa  

variabel X2 tidak memiliki kontribusi terhadap Y. Jadi 

kesimpulannya kualitas pelayanan tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen. 

2. Berdasarkan hasil uji f , diperoleh nilai sinifikansi untuk 

pengaruh X1 dan X2 secara simultan lebih besar dari  

0,05 (0,003<0,05) maka Ho ditolak. Sedangkan untuk 

nilai f hitung, apabila nilai f hitung lebih besar dari f tabel, 

maka Ho diterima. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 

nilai fhitung lebih kecil dari f tabel (5,209>2.70) maka Ho 

ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak 

yang berarti secara simultan variabel X1(penetapan harga) 
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dan X2(kualitas pelayanan) berpengaruh terhadap variabel 

Y (Kepuasan Konsumen). 

3. Jika ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam bahwa harga 

yang ditetapkan oleh Kedai Kopi Kini sudah sesuai 

dengan konsep Ekonomi Islam, yaitu berdasarkan konsep 

keadilan. Suka sama suka antara kedua belah pihak dan 

tidak adanya paksaan serta tidak ada yang dirugikan 

antara kedua belah pihak. Sedangkan kualitas pelayanan 

dalam pandangan Islam yang dijadikan tolak ukur untuk 

menilai kualitas pelayanan adalah standarisasi Islam. 

Islam juga mengajarkan kepada umat manusia agar dalam 

memberikan pelayanan harus sesuai dengan prinsip 

Ekonomi Islam. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

Kedai Kopi Kini sudah sesuai dengan pandangan 

Ekonomi Islam, mulai dari para pelayan yang berpakaian 

rapih dan sopan, pelayan yang ramah dan selalu 

memberikan senyuman setiap konsumen memesan 

makanan dan minuman. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan maka saran 

yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Dalam sebuah bisnis harus memiliki konsep untuk 

menarik konsumen, sehingga banyak konsumen yang 

merasa puas dan akan berkunjung kembali di Kedai Kopi 

Kini. 

2. Penetapan harga yang ditetapkan oleh Kedai Kopi Kini 

sudah terjangkau, namun sebaiknya dapat disesuaikan 

dengan kualitas pelayanan yang didapatkan oleh 

konsumen, sehingga konsumen merasa kenyamanan dan 

keamanan. 

3. Bagi pihak Kedai Kopi Kini untuk kedepannya dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan. Berdasarkan observasi 

yang dilakukan oleh peneliti masih banyak kekurangan 
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dalam kualitas pelayanan seperti saat memesan makanan 

konsumen harus menunggu waktu yang cukup lama. 

Sebaiknya dapat menambah karyawan atau karyawan 

yang sudah ada dapat dibagi tugas seperti ada yang 

menjaga kasir, karyawan yang membuat makanan dan 

minuman serta karyawan yang tugasnya untuk mengantar 

makanan dan membersihkan meja. 

4. Perlunya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap 

konsumen, sebaiknya anatara pelayan yang melayani 

transaksi pembayaran dan pelayan yang memlayani 

makanan tidak satu tempat hal ini sering kali terjadi yang 

menyebabkan pelanggan menunggu lama. 

5. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan 

penelitian yang lebih dalam dan lebih baik lagi, 

khususnya tentang variabel kualitas pelayanan dengan 

variabel lainnya untuk menambah referensi dan informasi 

bagi pembaca dan peneliti selanjutnya. 
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