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ABSTRAK 

 

Perkembangan  teknologi  telah  berkembang  dengan  

sedemikian rupa  sehingga  pengaruhnya  dapat  dengan  cepat  

terlihat  dan  terasa pada masyarakat. Unsur – unsur budaya global 

memasuki dunia lokal dengan sangat cepat dan intensif. 

Menjamurnya kafe-kafe di Indonesia terutama di Bandar Lampung 

akhir-akhir ini mengakibatkan masyarakat berbondong-bondong 

untuk mengunjunginya, terutama pada para remaja. Remaja yang 

cenderung senang untuk berkumpul bersama teman-teman 

menjadikan kafe sebagai sarana untuk mengisi waktu   luangnya.   

Kafe   telah   menjadi   bagian   dari   kehidupan masyarakat  kota, 

banyak sekali  anak-anak  remaja yang kerjaannya bersantai di 

kafe untuk refreshing. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini  adalah faktor-faktor 

apa saja  yang  mempengaruhi   keputusan  masyarakat  dalam  

memilih tempat refreshing dan bagaimana penerapan konsep 

ekonomi Islam dalam bisnis kafe di Bandar Lampung. Tujuan 

penelitian Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi 

keputusan masyarakat dalam  memilih  tempat  refreshing  dan  

untuk  mengetahui  apakah konsep ekonomi Islam telah diterapkan 

pada bisnis kafe di Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kuantitatif. Sumber data berupa data primer dan 

data sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, 

wawancara dan kuesioner. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 

100 orang yaitu masyarakat Bandar Lampung yang berusia 18-24 

tahun dengan menggunakan teknik  random sampling. Untuk 

proses  analisis data menggunakan analisis regresi sederhana, 

dengan kualitas produk, kualitas pelayanan, citra merek dan lokasi 

sebagai variabel bebas atau independen dan keputusan pembelian 

sebagai variabel terikat atau dependen. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas 

produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Sedangkan 

kualitas pelayanan dengan  nilai  signifikan 0,000  < 0,05. Citra 

merek dengan nilai signifikan 0,011 < 0,05. Serta Lokasi dengan 

ii 



nilai signifikan 0,000 > 0,05. Berdasarkan analisis data bahwa 

kesimpulan kualitas produk, kualitas pelayanan, citra merek dan 

lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

 

Kata Kunci: Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Citra Merek, 

Lokasi dan Keputusan Pembelian. 
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ABSTRACT 

 

The development of technology has developed in such a way 

that its influence can be quickly seen and felt in society. Elements 

of global culture enter the local world very quickly and intensively. 

The proliferation of cafes in Indonesia, especially in Bandar 

Lampung, has recently resulted in people flocking to visit them, 

especially teenagers. Teenagers who tend to like to hang out with 

friends make cafes as a means to fill their spare time. Cafes have 

become part of the life of urban people, there are lots of teenagers 

whose work is relaxing in cafes for refreshing. 

The formulation of the problem in this study is what factors 

influence people's decisions in choosing a refreshing place and 

how to apply Islamic economic concepts in the cafe business in 

Bandar Lampung. The purpose of the study is to find out what 

factors influence people's decisions in choosing a refreshing place 

and to determine whether the concept of Islamic economics has 

been applied to the cafe business in Bandar Lampung. This study 

uses a quantitative descriptive method. Sources of data in the form 

of primary data and secondary data. Data collection techniques 

consist of observation, interviews and questionnaires. The sample 

in this study amounted to 100 people, namely the people of Bandar 

Lampung aged 18-24 years using random sampling technique. For 

the data analysis process using simple regression analysis, with 

product quality, service quality, brand image and location as 

independent or independent variables and purchasing decisions as 

dependent or dependent variables. 

Based on the results of this study indicate that product quality 

has a positive and significant effect on purchasing decisions with a 

significant value of 0.000 <0.05. While the quality of service with a 

significant value of 0.000 <0.05. Brand image with a significant 

value of 0.011 <0.05. And Location with a significant value of 

0.000 > 0.05. Based on data analysis, it can be concluded that 

product quality, service quality, brand image and location affect 

purchasing decisions. 

 

Keywords: Product Quality, Service Quality, Brand Image, 

Location and Purchase Decision. 
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MOTTO 

 

                     

       

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara 

rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan 

bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya 

 kamu menyembah.”
1
 

(Q.S. Al Baqarah : 172) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah (Bandung: CV 

Penerbit Diponegoro, 2010), 26. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

     Sebagai langkah awal untuk memahami judul penelitian ini, 

dan untuk menghindari kesalah pahaman, maka penulis merasa 

perlu untuk menjelaskan sebagai kata yang menjadi judul 

penelitian ini. Adapun judul penelitian ini ialah “Analisis Faktor 

Yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Dalam 

Memilih Tempat Refreshing Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi Pada Remaja Rentang Usia 18-24  Tahun) Serta 

untuk memberikan penjelasan tentang pengertian judul skripsi 

ini, maka peneliti perlu menjelaskan secara singkat kata – kata 

istilah yang terdapat dalam skripsi ini, yakni: 

1. Analisis  

     Analisis ialah cara untuk mencari dan menata secara 

sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya 

untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah 

yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang 

lain.
1
 

2. Faktor  

Faktor ialah suatu keadaan atau peristiwa yang ikut serta 

menyebabkan terjadinya sesuatu.
2
 

3. Pengaruh  

Pengaruh ialah sesuatu yang timbul untuk membentuk 

suatu perbuatan seseorang.
3
 

4. Keputusan  

                                                         
1
 Ahmad Rijali, ―Analisis Data Kualitatif,‖ Alhadharah: Jurnal Ilmu 

Dakwah 17, no. 33 (2019): 81. 
2
 Dendy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa 

Indonesia, 2008), 401. 
3
 Ana Retnoningsih Suharso, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Semarang: 

Widiya Karya, 2017), 654. 



 
 

2 

Keputusan ialah tindakan nyata atau perbuatan dari 

seseorang dimana seseorang secara aktual melakukan 

pembelian produk.
4
 

5. Masyarakat  

Masyarakat ialah sekumpulan orang yang hidup bersama di 

suatu tempat maupun wilayah dengan ikatan aturan tertentu.
5
 

6. Refreshing 

Refreshing bermakna segar. Refreshing berasal dari kata 

refresh yang berarti menyegarkan. Orang-orang yang 

melakukan refreshing ialah orang yang sedang membuat 

dirinya agar segar kembali.
6
 

7. Ekonomi Islam  

Ekonomi Islam ialah ilmu yang mempelajari usaha 

manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya 

untuk mencapai falah berasaskan pada prinsip dan nilai-nilai 

Al-Qur’an dan Sunnah.
7
 

 

     Jadi yang penulis maksud dari judul Analisis Faktor Yang 

Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Dalam Memilih Tempat 

Refreshing Dalam Perspektif Ekonomi Islam ialah untuk 

mengetahui apasaja faktor yang mempengaruhi keputusan 

masyarakat dalam memilih tempat refreshing dalam perspektif 

ekonomi Islam. 

 

 

                                                         
4
 Augusty Tae Ferdinand Masfufah Hanik Akbar, ―Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Keputusan Pembelian Pada Kafe Five Point Semarang,‖ Journal of 
Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2019): 3. 

5
 Dendy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 942. 

6
 Sulaiman Tripa, 25 Strategi Menulis (Banda Aceh: bandar publishing, 

2019), 106. 
7
 pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam, Ekonomi Islam/P3EI 

(jakarta: pt rajagrafindo persada, 2015), 19. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi saat ini, tingkat arus informasi telah 

berkembang dengan sedemikian rupa sehingga pengaruhnya 

dapat dengan cepat terlihat dan terasa pada masyarakat. Unsur – 

unsur budaya global memasuki dunia lokal dengan sangat cepat 

dan intensif. Menjamurnya kafe-kafe di Indonesia terutama di 

Bandar Lampung akhir-akhir ini mengakibatkan masyarakat 

berbondong-bondong untuk mengunjunginya, terutama pada para 

remaja. Remaja yang cenderung senang untuk berkumpul 

bersama teman-teman menjadikan kafe sebagai sarana untuk 

mengisi waktu luangnya. Kafe telah menjadi bagian dari 

kehidupan masyarakat kota, banyak sekali anak-anak remaja 

yang kerjaannya bersantai di kafe.
8
  

Pendit (2004) mengatakan kegiatan wisata yang dilakukan 

oleh sebagian besar orang adalah untuk pemeliharaan kesehatan, 

kondisi lingkungan tempat wisata memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kesehatan wisatawan.
9
 Suwantoro(2004) 

mengatakan yaitu salah satu daya tarik wisata yaitu adanya 

sumber daya alam yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, 

nyaman dan bersih.
10

 Manfaat yang ditimbulkan oleh adanya 

rekreasi alam yaitu tenaga segar dan gairah rasa tenang bagi 

mereka (lebih kepada kaum pekerja dan rakyat banyak). Mencari 

suasana baru yang berbeda dengan suasana rutinitasnya sehari 

atau refreshing untuk menghilangkan rasa lelah, jenuh, 

stress/beban pikiran dan masi banyak lagi tujuan lainnya (Nandhi 

2008). Saat ini tempat wisata untuk menghilangkan rasa jenuh 

bukan hanya tentang pantai, pegunungan, dan lainnya, dengan 

hadirnya kafe-kafe yang ada membuat masyarakat memilih kafe 

sebagai salah satu sarana untuk menghilangkan rasa jenuh 

mereka. 

 
                                                         

8
 Ima Estika, ―Lifestyle the Teenagers of City (The Study Of Visitors Cafe In 

PekanBaru),‖ Journal of Materials Processing Technology 4, no. 1 (2017): 3. 
9 Nyoman S Pendit, Ilmu Pariwisata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004). 
10 Gamal Suwantoro, Dasar-Dasar Pariwisata (Yogyakarta: Penerbit Andi 

Yogyakarta, 2004). 
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Pieriusahaan ditiuntiut iuntiuk mienierapkan stratiegi piemasaran 

yang tiepat giuna mienciptakan kieiunggiulan yang komp ietitif 

dibandingkan p iesaing iuntiuk tiujiuan pieriusahaan. Dalam bisnis kita 

harius mielakiukan piemasaran, agar liebih tiepat pada sasaran 

konsiumien. Kariena konsiumien yang potiensial akan 

miempiertimbangkan b ierbagai faktor, diantaranya citra m ieriek, 

kiualitas pielayanan faktor kiualitas prod iuk dan faktor lokasi 

siehingga miembiuat konsiumien mierasa sangat p iuas dan liebih 

miemilih prod iuk kita daripada prod iuk piesaing yang lain. D iengan 

adanya kiualitas prodiuk yang baik inilah yang akan miembiuat para 

konsiumien piuas dan p iercaya siehingga adanya kiepiutiusan 

piembielian. Pielayanan yang b ierkiualitas bierpieran pienting dalam 

miembientiuk kiepiutiusan piembielian, sielain itiu jiuga ierat 

bierkaitannya dalam m ienciptakan kieiuntiungan bagi p ieriusahaan, 

siemakin bierkiualitas pielayanan yang dib ierikan olieh pieriusahaan 

maka kiepiutiusan p iembielian akan siemakin tinggi. K iepiuasan 

pielanggan mieriupakan hal yang p ierliu dipierhatikan olieh prod iusien. 

Kiepiuasan  pielanggan mieriupakan siuatiu tingkatan dimana 

kiebiutiuhan, kieinginan dan harapan dari p ielanggan dapat tierpieniuhi 

yang akan miengakibatkan tierjadinya p iembielian iulang ataiu 

kiesietiaan yang bierlanjiut.
11

 

Satiu diantara ilmiu yang miembahas tientang stratiegi piemasaran 

ialah iekonomi Islam. iEkonomi Islam ialah ilm iu yang 

miempielajari iusaha maniusia iuntiuk miengalokasikan dan 

miengielola siumbier daya iuntiuk miencapai falah b ierasaskan pada 

prinsip dan nilai-nilai Al-Qiur’an dan Siunnah.
12

 

Masyarakat Indoniesia tieriutama anak riemaja mienyiukai iuntiuk 

miemiliki komiunitas sosial, dimana m ierieka bisa b ierbagi 

piengalaman, b iercanda, maiupiun mieniemiukan tieman bariu. 

Dan iuntiuk mienghabiskan waktiu kosong, mierieka biasanya 

                                                         
11

 Yetti Hunsul Hayati and Gracia Sekartaji, ―Pengaruh Kualitas Produk 

Terhadap Kepuasan Konsumen Di Restoran Bebek Dan Ayam Goreng Pak Ndut 
Solo,‖ JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi) 1, no. 1 (2015): 49–56, 

https://doi.org/10.34203/jimfe.v1i1.455. 
12

 pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam, Ekonomi 

Islam/P3EI, 19. 
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ciendieriung miencari tiempat iuntiuk ―Riefrieshing‖ ataiu kiumpiul-

kiumpiul. Dalam hal ini, kaf ie mienjadi satiu diantara pilihan bagi 

anak-anak riemaja, iuntiuk mienghabiskan waktiu liuang ataiu 

wieiek iend.
13

 

Riiefriieshiing yang biierartii siiegar. Riiefriieshiing biierasal darii kata 

riiefriiesh yang biierartii miienyiiegarkan. siiesiieorang yang miielakiiukan 

riiefriieshiing, siiedang miiembiiuat diiriinya agar siiegar kiiembalii. 

Riiefriieshiing miieriiupakan aktiiviitas yang diilakiiukan oliieh orang-orang 

siiecara siiengaja siiebagaii kiiesiienangan ataiiu iiuntiiuk 

kiiepiiuasan, iiumiiumnya pada waktiiu siienggang. Satiiu diiantara sarana 

ataiiu fasiiliitas iiuntiiuk miiemiieniiuhii kiiebiiutiiuhan riiefriieshiing masyarakat 

iialah riiuang piiubliik. Riiuang piiubliik ataiiu biiasa diisiiebiiut siiebagaii 

arsiitiiektiiur tanpa atap yang m iiengiiumpamakan lantaiinya iialah biiumii, 

diindiingnya biieriiupa bangiiunan-bangiiunan dan alam siiekiitar, siierta 

atapnya iialah langiit. Riiuang piiubliik dapat diijadiikan fasiiliitas iiuntiiuk 

piiemiieniiuhan kiiebiiutiiuhan riiefriieshiing masyarakat.
14

 

Gambar 1.1 

Friiekiiuiiensii Katiiegorii Faktor Yang Miiempiiengariiuhii Kiiebiietahan  

dii Kafiie 

 

Siiumbiier: Niisa Farasa, dan Hanson iiE. Kiiusiiuma, Faktor-Faktor 

Yang Miiempiiengariiuhii Kiiebiietahan dii Kafiie. 

                                                         
13

 Ishak Hendradiarta Gunawan, ―Business Plan Cafe Ludos,‖ Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Universitas Surabaya 3, no. 1 (2014): 2. 
14

 Danoe Iswanto, ―Kajian Ruang Publik Ditinjau Dari Segi Proporsi/Skala 

Dan Enclosure,‖ Jurnal Ilmiah Perancangan Kota Dan Permukiman 5, no. 2 (2006): 

74. 
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Kiiebiiasaan nongkrong dii kafiie bagii kiielompok masyarakat 

tiieriiutama anak miiuda miieriiupakan satiiu diiantara cara 

miienghiilangkan rasa jiieniiuh. Kiiebiieradaan orang miiemiiliih kaf iie tiientiiu 

miienjadii fiienomiiena yang miienariik dan biierdampak bagii kiiehiidiiupan 

sosiial kiita, tiieriiutama soal p iieriiubahan gaya hiidiiup, pola konsiiumsii, 

dan biientiiuk iintiieraksii yang tiierjadii. Banyak alasan siiesiieorang iiuntiiuk 

miienghabiiskan waktiiunya dii kafiie, siielaiin iiuntiiuk miiengonsiiumsii 

makanan dan miiniiuman, adanya aksiies iintiierniiet gratiis dan 

piiersaiingan dii kalangan anak miiuda iiuntiiuk miiemamiierkannya dii 

miiediia sosiial miieriieka. Satiiu diiantara yang miienjadii piiendorong diirii 

priibadii yang paliing miiendasar iialah gaya hiidiiup yang diipiiengariiuhii 

oliieh ariius globaliisasii. Ariius globaliisasii dan iilmiiu piiengiietahiiuan 

miiempiiengariiuhii cara pandang siieorang konsiiumiien tiierhadap 

piiemiiliihan prodiiuk ataiiu jasa yang diigiiunakan.
15

 

Gambar 1.2 

Motiivasii Siiesiieorang Piiergii kiie Kaf iie 

 

Siiumbiier: Niisa Farasa, dan Hanson iiE. Kiiusiiuma, Faktor-Faktor 

Yang Miiempiiengariiuhii Kiiebiietahan dii Kafiie. 

 

Piierkiiembangan kota – kota dii Iindoniiesiia pada saat iinii miiemiiliikii 

karaktiieriistiik mobiiliitas yang ciiukiiup tiinggii dii biierbagaii 

biidang. iiUsaha kaf iie saat iinii siiemakiin popiiular baiik dii piiusat kota 

                                                         
15
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maiiupiiun dii daiierah piinggiiran kota. Miinat masyarakat tiierhadap 

siiebagaii makanan miiembiieriikan piieliiuang akan tiierciiptanya tiipiie, 

karatiieriistiik kaf iie yang iiuniik diiengan miienggabiiungkan siiebagaii jiieniis 

kafiie yang banyak diimiinatii. Kaf iie diiengan konsiiep coffiie shop 

siiemakiin miienjamiiur diikota-kota biiesar Iindoniiesiia satiiu diiantaranya 

yaknii dii kota Bandar Lamp iiung. Miieniingkatnya konsiiumsii kopii 

miieniiunjiiukkan bahwa konsiiumsii kopii dalam niiegiierii miieriiupakan 

pasar yang potiiensiial dan siiekaliigiius miienjadii piieliiuang biisniis bagi i 

para piielakiiu iiusaha. Iinviiestasii pada iindiiustrii kopii yang miienariik para 

piielakiiu iiusaha dan diiniilaii siiebagaii piieliiuang biisniis yang baiik iialah 

biisniis kaf iie diiengan konsiiep kiiedaii kopii.
16

 Aturan mengenai 

pendirian Coffee Shop diatur di dalam UU No 10 Tahun 2009 

tentang kepariwisataan Pasal 14 huruf e yaitu jasa makanan dan 

minuman. Sedangkan tata cara mengenai pendiriaannya diatur 

dalam peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata No. 

PM/87/HK.501/MKP/2010 tentang cara pendaftaran usaha jasa 

makanan dan minuman pasal 4 huruf D yang mencantumkan kafe 

di dalamnya. 

iiUntiiuk dapat miiemahamii faktor-faktor yang miiempiiengariiuhi i 

kiiepiiutiiusan konsiiumiien, diibiiutiiuhkan biidang iilmiiu yang biiernama 

piieriilakiiu konsiiumiien (Consiiumiien Biiehaviior). Stiiudii tiientang p iieriilakiiu 

konsiiumiien miieriiupakan bagiian darii stiiudii tiientang piiemasaran 

(markiietiing), kiiemampiiuan dalam miiemahamii dan miienganaliisiis 

piieriilakiiu konsiiumiien akan miiembantiiu miienyiielamii jiiwa konsiiumiien 

dalam miiemiieniiuhii kiiebiiutiiuhannya.
17

 

Kiiepiiutiiusan iiuntiiuk miiembiielii siiuatiiu prod iiuk dapat diipiiengariiuhi i 

oliieh siiegii rasa, kiiemasan, harga, bahkan promosi i iiuntiiuk miienariik 

konsiiumiien dalam miielakiiukan kiiepiiutiiusan piiembiieliian. Stiiudii tiientang 

piieriilakiiu konsiiumiien sangat kriitiis bagii piiengambiilan kiiepiiutiiusan 

manajiieriial. Prosiies piiemasaran miienghariiuskan miieriieka iiuntiiuk 

miiemahamii kiiebiiutiiuhan dan kiieiingiinan konsiiumiien, siiehiingga miieriieka 

dapat miienawarkan prodiiuk siiesiiuaii diiengan karaktiieriistiik dari i 
                                                         

16
 Masfufah Hanik Akbar, ―Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan 

Pembelian Pada Kafe Five Point Semarang,‖ 1–2. 
17

 Hapsari Setyowardhani Tengku Ezni Balqiah, Perilaku Konsumen 

(Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), 1.3. 
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konsiiumiien. Saat miielakiiukan piiemasaran hariius miiemiiliikii 

piiengiietahiiuan yang liiuas tiientang piieriilakiiu konsiiumiien agar dapat 

miiemanfaatkan siiekiieciil apapiiun piieliiuang yang tiiersiiediia. (Thiie 

diieciisiion to biiuy a prodiiuct can makiie diieciisiions iin tiierms of tastiie, 

packagiing, priiciie, and iieviien promotiions to attract consiiumiiers to 

makiie piiurchasiing diieciisiions. Thiie stiiudy of consiiumiier biiehaviior iis 

criitiical for managiieriial diieciisiion makiing. Thiie markiietiing prociiess 

riieqiiuiiriies thiiem to iiundiierstand thiie niieiieds and wants of consiiumiiers, 

so that thiiey can offiier prodiiucts accordiing to thiie niieiieds of 

consiiumiiers. Whiien doiing markiietiing, yoiiu miiust haviie a broad 

knowliiedgiie of consiiumiier biiehaviior iin ordiier to takiie advantagiie of 

thiie smalliiest opportiiuniitiiiies avaiilabliie).18
 

  

Tabel 1.1 

Perkembangan UMKM Kota Bandar Lampung Tahun 2015 

s/d 2019 

uraian Tahun 

2015 

Tahun 

2016 

Tahun 

2017 

Tahun 

2018 

Tahun 

2019 

Jumlah 

UMKM 

35.37

4 

41.68

7 

44.23

2 

46.32

4 

51.70

9 

Jumlah 

UMKM 

yang 

memiliki 

laba 

6.314 6.829 7.374 7.882 8.707 

Persenta

se 

UMKM 

yang 

memiliki 

17,85 16,38 16,67 17,01 16,85 

                                                         
18

 Denok Sunarsi Jasmani, ―The Influence of Product Mix, Promotion Mix 

and Brand Image on Consumer Purchasing Decisions of Sari Roti Products in South 

Tangerang,‖ PINISI Discretion Review 3, no. 2 (2020): 166. 
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laba 

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap tahun terdapat 

peningkatan untuk jumlah UMKM di Bandar Lampung. 

 

      Biieriikiiut iinii daftar kafiie yang ada dii Bandar Lamp iiung : 

Tabiiel 1.2 

Kafiie dii Bandar Lamp iiung 

No Nama 

Kafiie 

Alamat 

1 Hiinjii 

Coffiie 

Jl. ZA. Pagar Alam No.12b, Giiedong 

Miieniieng, Kiiec. Rajabasa, Kota Bandar 

Lampiiung, Lampiiung 35144 

2 Kopii Kiietjiie 

Kiiedaton 

Jl. ZA. Pagar Alam, Lab iiuhan Ratiiu, Kiiec. 

Kiiedaton, Kota Bandar Lamp iiung, 

Lampiiung 35132 

3 Wariiung 

Nongkrong 

Jl. ZA. Pagar Alam No.30, Lab iiuhan 

Ratiiu, Kiiec. Kiiedaton, Kota Bandar 

Lampiiung, Lampiiung 35132 

4 Iinspiirasii 

Corniier 

Jl. iiEndro Siiuratmiin No. 110, Way Dadii, 

Kiiec. Siiukaramiie, Kota Bandar Lamp iiung, 

35131 

5 Kafiie Kiiyo Jl. Prof. M. Yamiin No.32, Rw. Laiiut, 

Kiiec. Tj. Karang Tiim., Kota Bandar, Rw. 

Laiiut, iiEngal, Kota Bandar Lamp iiung, 

Lampiiung 35127 

6 diieARTiie 

Café 

Jl. Siingosarii No.21, iiEnggal, iiEngal, Kota 

Bandar Lamp iiung, Lampiiung 35118 

7 Biiun Kopii Jl. ZA. Pagar Alam No.43, Lab iiuhan 



 
 

10 

Kiiedaton Ratiiu, Kiiec. Kiiedaton, Kota Bandar 

Lampiiung, Lampiiung 

8 iiUnsiiliient Jl. P. Antasarii No.93, Tj. Bariiu, 

Kiiedamaiian, Kota Bandar Lamp iiung, 

Lampiiung 35122 

9 Kiiedaii 

Kopii Kiinii 

Jl. Ariif Rahman Hakiim, Way Dadii, Kiiec. 

Siiukaramiie, Kota Bandar Lamp iiung, 

Lampiiung 35133 

10 Waroiienk 

Rakyat 

Jl. Rasiiuna Saiid No.27, Giiulak Galiik, Kiiec. 

Tlk. Biietiiung iiUtara, Kota Bandar 

Lampiiung, Lampiiung 35212 

11 WoodStairs 

Cafe 

Jl. Urip Sumoharjo No.204, Way Halim 

Permai, Way Halim, Kota Bandar 

Lampung, Lampung 35122 

12 Akabay Jl. Ridwan Rais No.22, Kalibalau Kencana, 

Kedamaian, Kota Bandar Lampung, 

Lampung 35132 

13 Liep’s Cafe Jl. Wolter Monginsidi No.33, Gotong 

Royong, Kec. Tj. Karang Pusat, Kota 

Bandar Lampung, Lampung 35211 

14 The Gade 

Coffe 

Lampung 

Jl. Teuku Umar No.19, Sidodadi, Kec. 

Kedaton, Kota Bandar Lampung, 

Lampung 35123 

15 De’Rosse 

Resto & 

Cafe 

Jl. Hos Cokroaminoto No.78, Enggal, Engal, 

Kota Bandar Lampung 35213 

16 Kopi Tuya 

Kedaton 

Jl. ZA. Pagar Alam No.3, Labuhan Ratu, 

Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, 

Lampung 35132 

17 Titik Balik Jl. Dakwah No.12, Labuhan Ratu, Kec. 

Kedaton, Kota Bandar Lampung, 

Lampung 35132 
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18 Galleria Cafe Jl. ZA. Pagar Alam No.3A, Gedong Meneng, 

Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, 

Lampung 35132 

19 New Town 

Coffe 

Jl. Jendral Ahmad Yani No.1, Palapa, Kec. 

Tj. Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, 

Lampung 35214 

20 Nudi Eat Drink 

Leisure 

Jl. Gatot Subroto No.16, Pahoman, Enggal, 

Kota Bandar Lampung, Lampung 35123 

21 Dijou 

Coffeebar 

Jl. Hos Cokroaminoto No.95, Rw. Laut, Kec. 

Tj. Karang Timur, Kota Bandar 

Lampung, Lampung  35213 

22 Kopi Dari Hati 

& Toast 

Jl. Ki Maja Blok D No.3a, Way Halim 

Permai, Way Halim, Kota Bandar 

Lampung, Lampung 35132 

23 Marley’s Café 

Coffe And 

Resto 

Jl. Gatot Subroto No.92, Tj.Gading, Kec. Tj 

Karang Tim, Kota Bandar Lampung, 

Lampung 35228 

24 Bun Kopi Jl. Gajah Mada No.39, Kota Baru, Kec. 

Tanjung Karang Timur, Kota Bandar 

Lampung, Lampung 

25 Flipflop 

Coffee 

Jl. Pulau Sebuku No.10 Tanjung Baru, Kec. 

Sukabumi, Kota Bandar Lampung, 

Lampung 

26 Flambojan 

Cafe 

Jl, Flamboyan, Kec. Engal, Kota Bandar 

Lampung, Lampung 

27 Pavilion Resto 

& Cafe 

Jl. KH. Ahmad Dalan No.74, Pahoman, Kec. 

Engal, Kota Bandar Lampung, Lampung 

   28 Waroeng 

Diggers 

Jl. Way Sungkai, Pahoman, Kec.Engal, 

Kota Bandar Lampung, Lampung 

   29 The 

Magnolia 

Jl. Jendral Sudirman No.108, Kec. Tanjung 

Karang Timur, Kota Bandar Lampung, 
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Floral Cafe Lampung 

   30 Owl Cafe Jl. Sultan Agung, Perumnas Wayhalim, 

Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, 

Lampung 

   31 Wake Up 

Café and 

Car Wash 

Jl. Pecoh Raya, Kec. Telukbetung Selatan, 

Kota Bandar Lampung, Lampung 

   32 Tammy 

Café- 

Chocolate 

& Pastry 

Jl. Gajah Mada, Kota Baru, Kec. Tanjung 

Karang Timur, Kota Bandar Lampung, 

Lampung 

   33 The Corner Jl. Prof. M. Yamin No26, Rw.Laut, Engal, 

Kota Bandar Lampung 36213 

   34 XO Stars 

Coffe 

Jl. Pulau Bacan No.37, Jagabaya II, Kec. 

Sukabumi, Kota Bandar Lampung, 

Lampung 35122 

   35 Granny’s 

Nest Café 

and Resto 

Jl. P.Antasari No.9, Tj.Baru, Kec. 

Kedamaian, Kota Bandar Lampung 

36 Adiksi Coffe  Jl. Purnawirawan Raya, Gn Terang, Kec. 

Tj. Karang Barat, Kota Bandar Lampung, 

35147 

37 Doesoen 

Coffe 

Jl. Pagar Alam No.133, Segala Mider, Kec. 

Tj. Karang Barat, Kota Bandar Lampung 

35148 

38 Dapur Buncit Jl. KH.Dahlan No.108, Kupang Teba, 

Kec.Tlk. Betung Utara, Kota Bandar 

Lampung 35225 

39 Moody Cafe Jl. Ki Maja No.A9, Way Halim Permai, 

Kota Bandar Lampung 35132 

40 Wiseman Jl. Way Rarem No.72, Bandar Lampung 
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Cafe 

41 Papa Toms 

Cafe 

Jl. Kyai Maja No.H11, Perumnas 

Wayhalim, Kota Bandar Lampung 35141 

42 Ikisopoto  Jl. Way Sekampung No.8, Pahoman, Kec. 

Tlk Betung Utara, Kota Bandar Lampung 

35212 

43 Kopi Koccok  Rajabasa, Kec. Rajabasa, Kota Bandar 

Lampung 

44 Dr. Koffie Jl. Pagar Alam, Segala Mider, Kec 

Tj.Karang Bar., Kota Bandar Lampung 

35132 

45 Kopi Dari 

Hati & 

Toast 

Jl. Ki Maja Blok D No.3a, Wayhalim 

Permai, Kota Bandar Lampung 35132 

46 Rii’s Kitchen 

and Coffe 

Palapa, Kec. Tj Karang Pusat, Kota Bandar 

Lampung 35119 

47 GISA Bistro 

& Coffee 

Lampung 

Jl. Way Semangka No 24, Pahoman, 

Bandar Lampung 

48 Intoku 

Coffee & 

Eatery 

Jl. Dokter Susilo No.69, Sumur Batu, Kec 

Teluk Betung Utara, Kota Bandar 

Lampung 35212 

49 D’Krucil 

Café & 

Resto 

Jl. Pulau Damar No.58, Way Dadi, Kec. 

Sukarame, Kota Bandar Lampung 

50 Kedai Kopi 

Kulo 

Jl. Way Semanga No.55, Pahoman, Bandar 

Lampung 

Siiumbiier Data: Survey Lapangan  

Biierasaskan tab iiel diiatas, tiierdapat 50 kafiie yang saat iinii siiedang 

diigandriiungii oliieh masyarakat kota Bandar Lamp iiung khiiusiiusnya 

kalangan miiuda. Darii hasiil siiurviieii yang piieniiuliis dapat bahwa yang 

miienjadii miinat masyarakat dalam m iiemiiliih tiiempat iiuntiiuk 



 
 

14 

riiefriieshiing yaknii kafiie yang tiierdapat fasiiliitas siiepiiertii wiifii, liiviie 

miiusiic, iinstagramabliie, dan tiiempat yang nyaman iiuntiiuk biierkiiumpiiul 

biiersama tiieman ataiiupiiun kiieliiuarga.  

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Lam’ah 

mengenai pengaruh kualitas produk, citra merek, kepercayaan, 

kemudahan, dan harga terhadap keputusan pembelian pada e-

commerce shoppe bahwa kualitas produk tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada e-

commerce shoppe.
19

 Oleh karena itu saya mengambil variabel 

kualitas produk untuk diteliti kembali. 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febriano 

Clinton mengenai analisis pengaruh harga, promosi, lokasi dan 

kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian pada PT. 

Indomaret manado unit jalan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap keputusan 

pembelian.
20

 oleh karena itu saya mengambil variabel kualitas 

pelayanan untuk diteliti kembali. 

Pada piieniieliitiian terdahulu yang diilakiiukan oliieh Masf iiufah 

Haniik dan Aiiugiiusty Taiie Fiierdiinan mengenai Faktor-faktor Yang 

Miiempiiengariiuhii Kiiepiiutiiusan Piiembiieliian Pada Kaf iie Fiiviie Poiints 

Siiemarang bahwa ciitra miieriiek miieniiunjiiukkan hasiil posiitiif yang 

kiieciil dan tiidak siigniifiikan tiierhadap kiiepiiutiiusan piiembiieliiani.
21

 oleh 

karena itu saya mengambil variabel citra merek untuk diteliti 

kembali. 

                                                         
19 Denny Ammari Ramadhan Nasution Siti Lam’ah Nasution, Christine 

Herawati Limbong, ―Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek, Kepercayaan, 

Kemudahan, Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada E-Commerce Shopee 

(Survei Pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas 
Labuhan Batu),‖ Jurnal Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen) 7, no. 1 

(2020): 43–53. 
20 Rita N Taroreh Febriano Clinton Polla, Lisbeth Mananeke, ―Analisis 

Pengaruh Harga, Promosi, Lokasi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan 
Pembelian Pada Pt. Indomaret Manado Unit Jalan Sea,‖ Jurnal EMBA: Jurnal Riset 

Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 6, no. 4 (2018): 3068–77. 
21

 Masfufah Hanik Akbar, ―Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan 

Pembelian Pada Kafe Five Point Semarang.‖ 



 
 

15 

Darii latar biielakang masalah dii piieniieliitiian iinii akan miienyajiikan 

liiebiih dalam tiientang faktor yang m iiempiiengariiuhii kiiepiiutiiusan 

masyarakat dalam miiemiiliih tiiempat riiefriieshiing. Jiiudiiul 

piieniieliitiiannya iialah ―Analiisiis Faktor Yang Miiempiiengariiuhii 

Kiiepiiutiiusan Masyarakat Dalam M iiemiiliih Tiiempat Riiefriieshiing 

Dalam Piierspiiektiif iiEkonomii Iislam‖. 

 

C. Iidiientiifiikasii dan Batasan Masalah  

Dalam Piieniieliitiian yang biierjiiudiiul ―Analiisiis Faktor Yang 

Miiempiiengariiuhii Kiiepiiutiiusan Masyarakat Dalam M iiemiiliih Tiiempat 

Riiefriieshiing Dalam Piierspiiektiif iiEkonomii Iislam‖, piieniiuliis miiembatasi i 

piiermasalahan pada bagiian riiefriieshiing, tiiempat riiefriieshiing yang 

diimaksiiut dalam p iieniieliitiian iinii yaknii kafiie yang ada dii Bandar 

Lampiiung. Dan pada riiumiiusan masalah kiiediiua piieniiuliis miiembatasii 

piiermasalahan p iieniierapan konsiiep iiekonomii Islam dalam biisniis kaf iie 

yaknii Kafiie Hiinjii, Kafiie Kiiyo, Kopi Ketje, XO Stars Coffe, 

Flipflop Coffee, Bun Kopi, Waroung Rakyat, The Magnolia 

Floral Café, The Corner, De’Rosse Resto & Café. 

 

D. Riiumiiusan Masalah  

Biierasaskan latar b iielakang diiatas, maka p iieriiumiiusan masalah 

yang dapat diiangkat dalam p iieniieliitiian iinii iialah: 

1. Faktor apa saja yang m iiempiiengariiuhii kiiepiiutiiusan masyarakat 

dalam miiemiiliih tiiempat riiefriieshiing? 

2. Bagaiimana piieniierapan konsiiep iiekonomii Iislam dalam biisniis 

kafiie dii Bandar Lamp iiung? 

 

E. Tiiujiiuan Piieniieliitiian 

Biierasaskan latar b iielakang dan riiumiiusan masalah diiatas, maka 

tiiujiiuan darii piieniieliitiian iinii iialah : 

1. iiUntiiuk miiengiietahiiuii faktor apa saja yang m iiempiiengariiuhi i 

kiiepiiutiiusan masyarakat dalam m iiemiiliih tiiempat riiefriieshiing. 
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2. iiUntiiuk miiengiietahiiuii apakah konsiiep iiekonomii iislam tiielah 

diitiierapkan pada biisniis Kaf iie dii Bandar Lamp iiung. 

 

F. Manfaat Piieniieliitiian 

Adapiiun manfaat yang dapat diiambiil darii piieniieliitiian iinii iialah 

siiepiiertii biieriikiiut: 

1. Siiebagaii bahan piieniilaiian dan iinformasii bagii Kafiie yang ada dii 

Bandar Lamp iiung dan bagii piieniieliitii-piieniieliitii yang 

biierkiiepiientiingan dalam m iiengambiil kiiepiiutiiusan dan kiiebiijakan 

yang biierkaiitan diiengan stratiiegii piiemasaran b iierasaskan faktor 

yang miiempiiengariiuhii kiiepiiutiiusan masyarakat tiierhadap siiuatiiu 

prodiiuk.  

2. Bagii piieniiuliis miieriiupakan sarana iiuntiiuk miiempraktiiekkan tiieorii-

tiieorii yang diidapatkan siielama masa p iierkiiuliiahan dan siiekaliigiius 

siiebagaii syarat akad iiemiik iiuntiiuk miiemiieniiuhii syarat iiuntiiuk 

miienyiieliiesaiikan piiendiidiikan yang kiinii piieniiuliis tiiempiiuh.  

3. Untiiuk miienambah p iiengiietahiiuan khiiusiiusnya J iiuriiusan iiEkonomii 

dan Biisniis Iislam iiUniiviiersiitas Niiegiierii Radiien Iintan Lampiiung. 

 

G. Kajiian Piieniieliitiian Tiierdahiiuliiu yang Riieliievan 

N

o 

Nama 

Piieniieliitii 

dan 

Tahiiun 

Piieniieliitii 

Jiiudiiul 

Piieniieliitiian 

Tiiujiiuan 

Piieniieliitiian 

Jiieniis dan  

Miietodiie  

Piieniieliitiian 

Hasiil 

Piieniieliitiian 

1 

1  

Jackson 

Wiieiienas 

(2013) 

Kiiualiitas 

Prodiiuk, 

Harga, 

Promosii 

Dan 

Kiiualiitas 

Piielayanan 

Tiiujiiuan 

piieniieliitiian iinii 

adalaah iiuntiiu

k 

miiengiietahiiuii 

kiiualiitas 

prodiiuk, 

Miietodiie 

piieniieliitiian 

miienggiiuna

kan 

kiiuantiitatiif 

diieskriiptiif, 

jiiumlah 

Hasiil iiujii F, 

miieniiunjiiukk

an bahwa 

siiecara 

siimiiultan 

kiiualiitas 

prodiiuk, 
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Piiengariiuhn

ya 

Tiierhadap 

Kiiepiiutiiusan 

Piiembiieliian 

Spiing Biied 

Comforta 

harga, 

promosii, 

kiiualiitas 

piielayanan 

tiierhadap 

kiiepiiutiiusan 

piiembiieliian 

spriing biied 

comforta. 

sampiiel 

yang 

diigiiunakan 

100 

riiespondiien 

yang 

miieriiupakan 

konsiiumiien 

yang 

miiembiielii 

Spriing 

Biied 

Comforta 

dii 

Manado. 

Piieniientiiuan 

sampiiel 

miienggiiuna

kan riiumiius 

sloviin. 

harga, 

promosii 

dan 

kiiualiitas 

piielayanan 

biierpiiengariiu

h 

siigniifiikan 

tiierhadap 

kiiepiiutiiusan 

piiembiieliian. 

Hasiil iiujii T, 

miieniiunjiiukk

an bahwa 

siiecara 

parsiial 

kiiualiitas 

prodiiuk 

biierpiiengariiu

h posiitiif 

dan 

siigniifiikan 

tiierhadap 

kiiepiiutiiusan 

piiembiieliian 

spriing biied 

comforta. 

Harga 

biierpiiengariiu

h posiitiif 

dan 

siigniifiikan 

tiierhadap 

kiiepiiutiiusan 

piiembiieliian 
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spriing biied 

comforta. 

Promosii 

biierpiiengariiu

h posiitiif 

dan 

siigniifiikan 

tiierhadap 

kiiepiiutiiusan 

piiembiieliian 

spriing biied 

comforta. 

Kiiualiitas 

piielayanan 

biierpiiengariiu

h posiitiif 

dan 

siigniifiikan 

tiierhadap 

kiiepiiutiiusan 

piiembiieliian 

spriing biied 

comforta.
22

 

 

 

2    Masfiiufa

h Haniik 

Akbar 

dan 

Aiiugiiust

y Taiie 

Faktor-

Faktor 

Yang 

Miiempiienga

riiuhii 

Kiiepiiutiiusan 

Piieniieliitiian 

iinii 

biiertiiujiiuan iiun

tiiuk 

miienjiielaskan 

piiengariiuh 

Piieniieliitiian 

iinii 

diilakiiukan 

diiengan 

piiengambiil

an sampiiel 

Hasiil 

piieniieliitiian 

miieniiunjiiukk

an bahwa 

kiiualiitas 

prodiiuk dan 

                                                         
22

 Jackson Weenas, ―Kualitas Produk, Harga, Promosi Dan Kualitas 

Pelayanan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Spring Bed Comforta,‖ 

Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 1, no. 4 (2013): 607–18, 

https://doi.org/10.35794/emba.v1i4.2741. 
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Fiierdiina

nd 

(2015) 

Piiembiieliian 

Pada Kafiie 

Fiiviie Poiints 

Siiemarang 

kiiualiitas 

prodiiuk dan 

kiiualiitas 

piielayanan 

dalam 

miiempiiengariiu

hii niilaii 

piielanggan, iiu

ntiiuk 

miiempiiengariiu

hii kiiepiiutiiusan 

piiembiieliian 

yang mana 

niilaii 

piielanggan 

diigiiunakan 

siiebagaii 

variiabiiel 

iintiierviieniing 

antara 

kiiualiitas 

prodiiuk dan 

kiiualiitas 

layanan 

tiierhadap 

kiiepiiutiiusan 

piiembiieliian dii 

Kafiie Fiiviie 

Poiints 

Siiemarang. 

diiengan 

miienggiiuna

kan tiiekniik 

piiurposiiviie 

sampliing 

yaknii 

konsiiumiien 

yang 

piiernah 

miiengiiunjiiu

ngii dan 

miiembiielii 

prodiiuk 

Fiiviie 

Poiints. 

Sampiiel 

yang 

diigiiunakan 

100 

riiespondiien. 

kiiualiitas 

piielayanan 

biierpiiengariiu

h posiitiif 

dan 

siigniifiikan 

pada niilaii 

piielanggan, 

dan niilaii 

piielanggan 

miiemiiliikii 

piiengariiuh 

posiitiif dan 

siigniifiikan 

tiierhadap 

kiiepiiutiiusan 

piiembiieliian. 

Ciitra 

miieriiek 

biierpiiengariiu

h posiitiif 

dan 

siigniifiikan 

tiierhadap 

kiiepiiutiiusan 

piiembiieliian. 

striiuktiiur 

piiertama 

miieniiunjiiukk

an bahwa 

58,7% 

variiabiiel 

niilaii 

piielanggan 

dapat 

diijiielaskan 



 
 

20 

oliieh 

kiiualiitas 

prodiiuk dan 

variiabiiel 

kiiualiitas 

piielayanan. 

Siiedangkan 

striiuktiiur 

kiiediiua 

miieniiunjiiukk

an bahwa 

24,1% 

kiiepiiutiiusan 

piiembiieliian 

dapat 

diiambiil 

diijiielaskan 

oliieh niilaii 

piielanggan 

dan ciitra 

miieriiek.
23

 

3 Kiiuswariin

ii Kiiusno, 

Miiuhama

d Fadlii, 

Tiiutii 

Karyanii, 

dan iiEnda

h 

Djiiuwiiend

ah (2019) 

Iidiientiifiikasii 

Faktor-

Faktor 

Kiiepiiutiiusan 

Konsiiumiien 

Dalam 

Miiembiielii 

Kopii 

Arabiika 

Manglayan

g Karliina 

Dii Wariiung 

Piieniieliitiian 

iinii 

biiertiiujiiuan iiutii

uk 

miiengiidiientiifii

kasii faktor-

faktor yang 

miiempiiengariiu

hii konsiiumiien 

dalam 

kiiepiiutiiusan 

piiembiieliian 

Diiesaiin 

piieniieliitiian 

iinii iialah 

diiesaiin 

kiiuantiitatiif 

diiengan 

tiiekniik 

piieniieliitiian 

siiurviiey 

tiierhadap 

50 

riiespondiien. 

Darii hasiil 

piieniieliitiian 

iinii 

miieniiunjiiukk

an bahwa 

darii 11 

faktor 

diipiieroliieh 

10 faktor 

yang 

miiempiienga

riiuhii 

                                                         
23

 Masfufah Hanik Akbar, ―Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan 

Pembelian Pada Kafe Five Point Semarang.‖ 
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Kopii 

Kiiwarii 

kopii 

Manglayang 

Karliina dii 

waariiung 

Kopii Kiiwarii. 

piiemiiliihan 

riiespondiien 

diilakiiukan 

diiengan 

miienggiiuna

kan tiiekniik 

piiurposiiviie 

sampliing. 

Data 

diianaliisiis 

siiecara 

diieskriiptiif 

diiengan 

miienggiiuna

kan tabiiel 

friiekiiuiiensii. 

riiespondiien 

dalam 

miiembiielii 

kopii 

arabiika 

Manglayan

g Karliina 

dii Wariiung 

Kopii 

Kiiwarii. 

Faktor-

faktor 

tiiersiiebiiut 

iialah iialah 

faktor 

biiudaya, 

sosiial, 

psiikologiis, 

prodiiuk, 

harga, 

tiiempat, 

promosii, 

orang, 

prosiies dan 

faktor 

biiuktii 

fiisiik.
24

 

4 Siiurii 

Amaliia 

(2017) 

Piiengariiuh 

Ciitra 

Miieriiek, 

Harga, Dan 

Kiiualiitas 

Tiiujiiuan 

piieniieliitiian iinii 

yaknii iiuntiiuk 

miiengiietahiiuii 

piiengariiuh 

Piieniieliitiian 

iinii 

miienggiiuna

kan 

miietodiie 

Darii 

hasiil iiujii t 

bahwa ciitra 

miieriiek, 

harga, dan 

                                                         
24

 Endah Djuwendah Kuswarini Kusno, Muhammad Fadli, Tuti Karyani, 

―Identifikasi Faktor-Faktor Keputusan Konsumen Dalam Membeli Kopi Arabika 

Manglayang Karlina Di Warung Kopi Kiwari,‖ Agribisnis Dan Sosial Ekonomi 

Pertanian UNPAD 4, no. 2 (2019): 13–22. 
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Prodiiuk 

Tiierhadap 

Kiiepiiutiiusan 

Piiembiieliian 

Handphoniie 

Miieriiek 

Xiiaomii Dii 

Kota 

Langsa 

ciitra miieriiek, 

harga, dan 

kiiualiitas 

prodiiuk 

tiierhadap 

kiiepiiutiiusan 

piiembiieliian 

handphoniie 

miieriiek 

Xiiaomii dii 

Kota 

Langsa. 

kiiuantiitatiif. 

Jiiumlah 

sampiiel 

dalam 

piieniieliitiian 

iinii yaknii 

96 

riiespondiien. 

tiiekniik 

sampliing 

yang 

diigiiunakan 

yaknii non 

probabiiliit

y sampliing 

diiengan 

miienggiiuna

kan 

acciidiiental 

sampliing, 

yaknii 

piiengambiil

an sampiiel 

siiecara 

kiiebiietiiulan. 

kiiualiitas 

prodiiuk 

siiecara 

parsiial 

biierpiiengariiu

h 

siigniifiikan 

tiierhadap 

kiiepiiutiiusan 

piiembiieliian 

handphoniie 

Xiiaomii dii 

Kota 

Langsa. 

Darii iiujii F 

dapat 

diijiielaskan 

bahwa ciitra 

miieriiek, 

harga, dan 

kiiualiitas 

prodiiuk 

siiecara 

siimiiultan 

biierpiiengariiu

h 

siigniifiikan 

tiierhadap 

kiiepiiutiiusan 

piiembiieliian. 

darii 

analiisiis 

koiiefiisiiiien 

diietiiermiinasii 

dapat 

diijiielaskan 
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bahwa ciitra 

miieriiek, 

harga, dan 

kiiualiitas 

prodiiuk 

miiempiienga

riiuhii 

kiiepiiutiiusan 

piiembiieliian 

handphoniie 

Xiiaomii dii 

Kota 

Langsa.
25

 

5 Hiiestii 

Wiidiiastii

utii, 

SriiYiiunii 

Wiidow

atii 

(2014) 

Analiisiis 

Faktor-

Faktor 

Yang 

Miiempiienga

riiuhii 

Kiiepiiutiiusan 

Piiembiieliian 

(Stiiudii Pada 

Miiiie 

Jakarta 69, 

JL. MT 

Haryono 

No. 914 B 

Siiemarang). 

Tiiujiiuan 

piieniieliitiian iinii 

iialah iiuntiiuk 

miienganaliisiis 

piiengariiuh 

prodiiuk, 

harga, dan 

promosii 

kiiepiiutiiusan 

piiembiieliian. 

Popiiulasii 

dalam 

piieniieliitiian 

iinii iialah 

konsiiumiien 

yang 

miielakiiukan 

piiembiieliian 

Miiiie 

Jakarta 69. 

Sampiiel 

dalam 

piieniieliitiian 

iinii iialah 

96 

riiespondiien. 

data dalam 

piieniieliitiian 

iinii biieriiupa 

Hasiil 

piieniieliitiian 

miiembiiuktiik

an bahwa 

prodiiuk 

biierpiiengariiu

h 

siigniifiikan 

tiierhadap 

kiiepiiutiiusan 

piiembiieliian 

konsiiumiien 

tiierhadap 

Miiiie 

Jakarta 69. 

Hasiil iiujii 

hiipotiiesiis 

miiembiiuktiik

an bahwa 

                                                         
25

 Suri Amilia, ―Pengaruh Citra Merek, Harga, Dan Kualitas Produk 

Terhadap Keputusan Pembelian Handphone Merek Xiaomi Di Kota Langsa,‖ Jurnal 

Manajemen Dan Keuangan Unsam 6, no. 1 (2017): 660–69. 



 
 

24 

priimiier dan 

miietodiie 

kiiuiiesiioniier. 

Tiiekniik 

analiisiisnya 

adalag 

riiegriiesii 

biierganda. 

harga 

biierpiiengariiu

h 

siigniifiikan 

tiierhadap 

kiiepiiutiiusan 

piiembiieliian 

konsiiumiien 

tiierhadap 

Miiiie 

Jakarta 69. 

Hasiil iiujii 

hiipotiiesiis 

miiembiiuktiik

an bahwa 

promosii 

biierpiiengariiu

h 

siigniifiikan 

tiierhadap 

kiiepiiutiiusan 

piiembiieliian 

konsiiumiien 

tiierhadap 

Miiiie 

Jakarta 

69.
26

 

6 Rani 

Puspa, 

Angria

n 

Perman

a, 

Pengaruh 

Harga Dan 

Lokasi 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Tujuan 

penelitian 

ini adalah 

untuk 

mengetahui 

pengaruh 

Penelitian 

ini 

mengguna

kan SPSS. 

Responde

n 55. 

Hasil 

penelitian 

menunjukk

an bahwa 

variabel 

harga 

                                                         
26

 Sri Yuni Widowati Hesti Widiastuti, ―Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Keputusan Pembelian,‖ Fokus Ekonomi 9, no. 1 (2014): 1–10. 
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Sesiyan

a 

Nuryan

ti 

(2017) 

(Studi 

kasus pada 

Perumahan 

Ciujung 

River Park 

Serang, 

Banten) 

harga dan 

lokasi 

keputusan 

pembelian 

pada 

Ciujung 

River Park 

Residence. 

Mengguna

kan hasil 

validitas, 

reliabilitas

, asumsi 

klasik, 

regresi 

sederhana, 

regresi 

berganda, 

kolerasi, 

dan uji 

hipotesis. 

berpengaru

h terhadap 

keputusan 

pembelian, 

variabel 

lokasi 

berpengaru

h tehadap 

keputusan 

pembelian.
27

 

 

H. Siistiiematiika Piieniiuliisan 

Siistiiematiika pada piieniiuliisan skriipsii dalam piieniieliitiian iinii 

diisiiusiiun dalam biientiiuk, siiepiiertii biieriikiiut : 

1. Bagiian Awal  

Bagiian awal pada skriipsii biieriisii coviier skriipsii, halaman 

sampiiul, halaman abstrak, halaman p iiernyataan oriisiinaliitas, 

halaman p iiersiietiiujiiuan, halaman p iiengiiesahan, motto, 

piiersiiembahan, riiwayat hiidiiup, kata p iiengantar, daftar iisii, daftar 

tabiiel, daftar gambar, daftar gambar dan daftar lampi iran 

2. Bagiian Siiubstansii (Iintii) 

Bagiian iintii skriipsii biieriisii tiierdiirii darii : 

BAB Ii  PiiENDAHiiULiiUAN 

Pada bab iinii tiierdiirii darii piieniiegasan jiiudiiul, latar 

biielakang masalah, iidiientiifiikasii dan batasan 

masalah, riiumiiusan masalah, riiumiiusan masalah, 

tiiujiiuan piieniieliitiian, manfaat p iieniieliitiian, kajiian 

                                                         
27 Rani Puspa, Angrian Permana, and Sesiyana Nuryati, ―Pengaruh Harga 

Dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Pada Perumahan Ciujung 

River Park Serang, Banten),‖ Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis 3, no. 02 (2017): 1–11. 



 
 

26 

piieniieliitiian tiierdahiiuliiu yang riieliievan dan 

siistiiematiika piieniiuliisan  

BAB IiIi             LANDASAN TiiEORIi 

Pada bab iinii biieriisii tiieorii – tiieorii miiengiienaii 

stratiiegii piiemasaran, ciitra miieriiek, kiiualiitas 

prodiiuk, kiiualiitas piielayanan, kiiepiiutiiusan 

piiembiieliian, kiierangka piikiir dan hiipotiiesiis   

BAB IiIiIi  MiiETODiiE PiiENiiELIiTIiAN 

Pada bab iinii biieriisii waktiiu dan tiiempat 

piieniieliitiian, piiendiiekatan dan jiieniis piieniieliitiian, 

popiiulasii, sampiiel dan p iiengiiumpiiulan data, 

diiefiiniisii opiierasiional variiabiiel, iinstriiumiien 

piieniieliitiian, iiujii valiidiitas dan riieliiabiiliitas 

data, iiujii prasarat analiisiis dan iiujii hiipotiiesiis  

BAB IiV  HASIiL PiiENiiELIiTIiAN DAN PiiEMBAHASAN 

Pada bab iinii biieriisii tiientang diieskriipsii data dan 

piiembahasan hasiil piieniieliitiian dan analiisiis 

siiecara kiiuantiitatiif  

BAB V  PiiENiiUTiiUP 

Pada bab iinii biieriisii kiiesiimpiiulan darii hasiil 

piieniieliitiian yang diilakiiukan oliieh piieniiuliis siierta 

riiekomiiendasii piieniiuliis iiuntiiuk tiiempat piieniieliitiian  

3. Bagiian Akhiir 

Pada bagiian akhiir darii skriipsii iinii biieriisii daftar riiujiiukan dan 

lampiiran 
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 BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori Yang Digunakan 

1. Strategi Pemasaran 

a. Pengertian Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran merupakan bagian dari lingkungan 

serta terdiri dari berbagai rangsangan fisik dan social dari 

konsumen. Termasuk di dalam rangsangan tersebut adalah 

produk dan jasa, promosi atau iklan produk, tempat 

pertukaran atau took eceran, dan informasi harga atau lebel 

harga yang ditempel pada produk. Penerapan strategi 

pemasaran melibatkan penempatan rangsangan pemasaran 

tersebut di lingkungan konsumen agar dapat 

mempengaruhi afeksi, kognisi, dan perilaku konsumen. 

Strategi pemasaran dapat mempengaruhi setiap elemen 

lainnya seperti (afeksi dan kognisi, perilaku, dan 

lingkungan) dan sebaliknya dapat dipengaruhi oleh setiap 

faktor tersebut. Strategi pemasaran yang dilakukan 

tentunya memiliki tujuan untuk meningkatkan kepuasan 

konsumen terhadap produknya, guna meningkatkan 

penjualan dan laba perusahaan. Keadaan tersebut cukup 

menunjukkan dominasi peranan suatu hubungan yang 

bersifat timbal balik, yaitu antara produsen dengan 

konsumen dalam proses pengambilan keputusan 

konsumen, atas pembelian suatu produk. Tujuan dari 

pemasaran yaitu untuk memenuhi kebutuhan seseorang 

yaitu pelanggan secara lebih baik dari pada pesaing lain. 

Jadi, seorang konsumen lebih memilih anda dibanding 

orang lain.
1
 

  

 
                                                         

1 M Anang Firmansyah, Perilaku Konsumen (Dasar Dan Konsep) 

(Yogyakarta: Qiara Media, 2019), 9–10. 
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b. Konsep Pemasaran 

Konsep pemasaran menyatakan bahwa salah satu cara 

untuk meraih suatu tujuan organisasi adalah menjadi lebih 

efektif dari para pesaing dalam memadukan kegiatan 

pemasaran guna menetapkan dan memuaskan kebutuhan 

dan keinginan pasar sasaran. Konsep pemasaran 

berorientasi pada pelanggan dengan anggapan bahwa 

konsumen mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya 

serta memberikan kepuasan.
2
 

Konsep pemasaran (marketing concept) beranggapan 

bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari 

penentuan kebutuhan, keinginan pasar sasaran, serta 

memberikan kepuasan kepada konsumen yang diharapkan 

secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. 

Empat pilar dalam konsep pemasaran terdiri dari pasar 

sasaran (target market), kebutuhan konsumen, pemasaran 

yang terintegrasi (intergrated marketing), dan 

profitabilitas.
3
 

c. Bauran Pemasaran 

Marketing mix (bauran pemasaran) adalah stretegi 

mencampur kegiatan-kegiatan marketing, agar dicari 

kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil yang 

peling memuaskan (Buchari Alma). Menurut Zeithaml dan 

Bitner bauran pemasaran adalah elemen-elemen organisasi 

perusahaan yang dapat dikontrol oleh perusahaan dalam 

melakukan komunikasi dengan tamu dan untuk 

memuaskan tamu.Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa bauran pemasaran merupakan alat pemasaran yang 

baik yang berada daalam suatu perusahaan, dimana 

                                                         
2 Muhammad Yusuf Saleh, Konsep Dan Strategi Pemasaran, ed. sobirin, 1st 

ed. (Makasar: CV Sah Media, 2019), 12. 
3 Dian Sugiarti Nurul Huda, Khamim Hudori, Rizal Fahlevi, 

Badrussa’diyah, Dea Mazaya, Pemasaran Syariah, 1st ed. (Cimanggis Depok: 

Kencana, 2017), 5. 
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perusahaan mampu mengendalikannya agar dapat 

mempengaruhi respon pasar sasaran. 

1) Product (Produk) 

Produk adalah barang yang diproduksi untuk 

memenuhi kebutuhan sekelompok orang tertentu. 

Produk ini tidak berwujud atau berwujud karena bisa 

dalam bentuk jasa atau barang. Kita harus memastikan 

memiliki jenis produk yang tepat yang sesuai dengan 

pasar kita. Jadi selama waktu pengembangan produk, 

pemasar harus melakukan penelitian ekstensif mengenai 

siklus hidup produk yang mereka ciptakan. 

Suatu produk memiliki siklus hidup tertentu yang 

mencakup fase pertumbuhan, fase kematangan, dan fase 

penurunan penjualan. Penting bagi pemasar untuk 

menemukan kembali produk mereka untuk merangsang 

permintaan lebih banyak setelah mencapai fase 

penurunan penjualan. Pemasar juga harus menciptakan 

produk yang tepat, membuat langkah strategi untuk 

memperluas produk saat ini dengan melakukan 

diversifikasi dan meningkatkan kedalaman lini produk 

tersebut. 

2) Price (Harga) 

Harga produk pada dasarnya adalah jumlah yang 

dibayar pelanggan untuk menikmatinya. Harga 

merupakan komponen yang sangat penting dalam 

difinisi bauran pemasaran. Ini juga merupakan 

komponen yang sangat penting dari rencana pemasaran 

karena ini menentukan keuntungan dan kelangsungan 

hidup perusahaan. Menyesuaikan harga produk 

memiliki dampak besar pada keseluruhan strategi 

pemasaran serta sangat mempengaruhi penjualan dan 

permintaan produk. Jika sebuah perusahaan baru 

mengenal pasar dan produknya belum dikenal luas, 

tidak mungkin target pasar akan bersedia membayar 
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harga tinggi. Meskipun konsumen mungkin bersedia di 

masa depan untuk menyerahkan sejumlah besar uang, 

pasti akan sulit membuat mereka melakukannya pada 

awal produk dipasarkan.  

Harga selalu membantu membentuk persepsi produk 

di mata konsumen. Selalu ingat bahwa harga rendah 

biasanya berarti barang inferior di mata konsumen 

karena membandingkannya dengan pesaing. Akibatnya, 

harga yang terlalu tinggi akan membuat biaya lebih 

besar daripada manfaat dimata pelanggan. Saat 

menetapkan harga sebuah produk, pemasar harus 

mempertimbangkan nilai yang dirasakan yang 

ditawarkan produk.  

3) Place (Tempat) 

Penempatan atau distribusi merupakan bagian yang 

sangat penting. Perusahaan harus memposisikan dan 

mendistribusikan produk di tempat yang mudah diakses 

oleh pembeli potensial. Hal tersebut dating dengan 

pemahaman yang mendalam tentang target pasar 

perusahaan, pahami mereka dari dalam dan kita akan 

menemukan posisi dan saluran distribusi yang paling 

efisien yang dapat berbicara langsung dengan pasar 

kita. Secara umum ada 3 strategi distribusi, yaitu 

dustrubysu intensif, distribusi eksklusif, dan distribusi 

selektif. 

4) Promotion (Promosi) 

Promosi merupakan komponen pemasaran yang 

sangat penting karena dapat meningkatkan brand 

recognition dan penjualan. Promosi terdiri dari berbagai 

elemen seperti: 

a) Periklanan 

b) Promosi penjualan 

c) Hubungan masyarakat 
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d) Publisitas  

e) Event sponsorship 

f) Penjualan langsung 

Periklanan biasanya mencakup metode komunikasi 

yang dibayar seperti iklan televise, iklan radio, media 

cetak, dan iklan internet. Periklanan adalah bentuk promosi 

yang paling banyak dilakukan. Perusahaan melakukan 

promosi penjualan dalam bentuk diskon dan hadiah 

langsung. Perusahaan dapat meningkat popularitas dan 

citra produknya melalui sponsorship. Perusahaan juga 

menginformasikan produknya secara langsung kepada 

konsumen melalui berbagai media. Hubungan masyarakat, 

di sisi lain, adalah komunikasi yang biasanya tidak dibayar, 

termasuk siaran pers, pameran, seminar, konferensi, dan 

acara. Pembicaraan mulut ke mulut juga merupakan jenis 

promosi produk. Memanfaatkan secara efektif dan 

berpotensi menjadi salah satu asset paling berharga yang 

dimiliki dalam meningkatkan keuntungan secara online. 

Contoh yang sangat bagus tentang ini adalah dengan 

mengelola kehadiran media sosial online perusahaan.
4
 

d. Manajemen Pemasaran Dalam Perspektif Islam 

Manajemen pemasaran dalam perspektif Islam adalah 

semua kegiatan yang dilakukan dalam bisnis berupa 

kegiatan penciptaan nilai, yang memungkinkan siapa pun 

yang melakukannya dapat tumbuh dan mampu 

mendayagunakan kemanfaatannya berlandaskan pada 

kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan sesuai 

dengan proses yang berprinsip pada akad bermuamalah 

Islami atau perjanjian transaksi bisnis dalam Islam. Terkait 

dengan manajemen pemasaran Islam, Islam juga 

mengartikan pemasaran sebagai al-wakalah yang berarti 

penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Untuk 

                                                         
4 Tengku Firrli Musfar, Manajemen Pemasaran (bandung: CV. Media Sains 

Indonesia, 2020), 10–18. 
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mencapai optimalisasi kinerja pemasaran produk, 

organisasi perlu membentuk struktur khusus yang 

menjalankan tugas pemasaran. Wakalah memiliki syarat 

dan rukun yang harus dipenuhi oleh para pihak yang 

berinteraksi. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan 

muamalah sesuai dengan ajaran Islam, serta memiliki nilai 

dan manfaat.
5
 

Dalam aktifitas ekonomi, umat Islam dilarang 

melakukan tindakan bathil, dalam melakukan kegiatan 

ekonomi hendaknya dengan saling ridha. Sebagaimana 

firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yaitu: 

 

                     

                      

           

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”.6 

2. Kualitas Produk 

Yang harus dilakukan pelaku usaha dalam bersaing salah 

satunya yaitu dengan menjaga kualitas produknya. Menurut 

Kotler dalam Masfufah Hanif kualitas produk adalah 

keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau jasa yang 

                                                         
5 Muhammad Anwar Fathoni Tati Handayani, Manajemen Pemasaran Islam 

(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 12–14. 
6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan Special For Women 

(Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 83. 
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berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kualitas , 

kinerja, dan pelengkap inovatif yang terbaik, Kualitas produk 

yang dihasilkan oleh perusahaan dapat memenuhi kepuasan 

selera pelanggan, maka produk-produk perusahaan akan selalu 

diminati dan dicari pelanggan. Menurut Budi dalam Masfufah 

Hanif menyatakan produk yang berkualitas akan 

mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap nilai 

pelanggan dalam memutuskan pembelian pastinya konsumen 

memilih produk yang memiliki nilai manfaat yang tepat.
7
  

Konsep produk menganggap bahwa konsumen lebih 

memilih tawaran pasar berupa produk-produk berkualitas 

tinggi, kinerja bagus dan fitur-fitur inovatif. Dengan asumsi 

ini perusahaan dalam menghasilkan produk lebih menekankan 

pembuatan produk superior dan selalu melakukan peningkatan 

kualitas, kinerja dan tampilan.
8
 

Dalam kualitas produk terdapat tiga indikator menurut  

Mas’ud dalam Masfufah Hanik yaitu Rasa Enak, makanan dan 

minuman higenis dan estetika pada hidangan
9
 

3. Kualitas Produk Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

     Dalam melakukan bisnis perusahaan tidak boleh 

melakukan perbuatan curang ataupun membohongi 

konsumennya dan harus tetap menjaga kualitas barang yang 

aman bagi kesehatan dan tentunya mengutamakan kehalalan 

dalam berproduksi yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. 

Di dalam Al Qur’an telah dijelaskan bahwa kita umat Islam 

harus memakan makanan yang halal, bersih, bergizi dan 

menyehatkan. Seperti yang telah di jelaskan dalam Surat Al 

Baqarah ayat 168, yaitu: 

 

                                                         
7 Masfufah Hanik Akbar, ―Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan 

Pembelian Pada Kafe Five Point Semarang,‖ 2. 
8 Ujang Sumarwan, Pemasaran Strategik (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 

2015), 8. 
9 Masfufah Hanik Akbar, ―Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan 

Pembelian Pada Kafe Five Point Semarang,‖ 4. 
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Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi 

baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu 

mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya 

syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.10 

 

     Ayat diatas menjelaskan bahwa kita sebagai umat muslim 

harus mengkonsumsi makanan maupun minuman yang halal, 

dan jangan sampai mengikuti langkah-langkah syaitan. 

4. Kualitas Pelayanan 

Menurut Tjiptono mendefinisikan kualitas pelayanan 

sebagai ukuran seberapa baik tingkat layanan yang diberikan 

mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Pelanggan 

mengonsumsi dan merasakan pelayanan yang diberikan, 

sehingga merekalah yang seharusnya menilai dan menentukan 

kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan suatu cara 

kerja perusahaan yang berusaha mengadakan perbaikan mutu 

secara terus menerus terhadap proses dan produk yang 

dihasilkan perusahaan. Kualitas pelayanan adalah upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta 

ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan 

konsumen.
11

 Dalam kualitas pelayanan terdapat empat 

indikator menurut Kotler dalam Masfufah Hanik yaitu 

karyawan ramah, karyawan cepat tanggap, karyawan handal 

dan karyawan peduli.
12

 

                                                         
10 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 41. 
11 Masfufah Hanik Akbar, ―Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan 

Pembelian Pada Kafe Five Point Semarang,‖ 2. 
12 Masfufah Hanik Akbar, ―Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan 

Pembelian Pada Kafe Five Point Semarang.‖ 
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5. Kualitas Pelayanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

     Dalam Islam juga mempunyai konsep dalam memberikan 

pelayanan dari usaha yang dijalankan baik itu berupa barang 

atau jasa, dan jangan memberikan pelayanan yang tidak 

berkualitas, melainkan harus berkualitas kepada konsumen. 

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Imran 

ayat 159 yaitu: 

                     

                       

                           

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 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. 

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.13
 

 

     Dengan ditetapkan suatu konsep pelayanan diharapkan 

untuk bertugas melayani konsumen dengan sangat baik, 

sehingga konsumen merasa dilayani dengan sangat baik.  

6. Citra Merek 

Citra merek (brand image) menurut Hossain (2000) 

merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap 

merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu 

                                                         
13 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan Special For Women, 

71. 
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terhadap merek tersebut. Citra terhadap merek berhubungan 

dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi terhadap 

suatu merek. Konsumen yang memiliki citra yang positif 

terhadap suatu merek, akan lebih memungkinkan untuk 

melakukan pembelian.
14

 

Citra merek mengacu pada skema memori akan sebuah 

merek, yang berisikan interpretasi konsumen atas atribut, 

kelebihan, penggunaan, situasi, para pengguna, dan 

karakteristik pemasar atau karakteristik pembuat dari 

produk/merek tersebut. Citra merek adalah apa yang 

konsumen pikirkan dan rasakan ketika mendengar atau 

melihat nama suatu merek. Merek adalah sebuah janji kepada 

konsumen bahwa dengan hanya menyebut namanya, timbul 

harapan bahwa merek tersebut akan memberikan kualitas 

yang terbaik, kenyamanan, dan lain-lain yang menjadi 

pertimbangan konsumen ketika melakukan pembelian. Image 

konsumen yang positif terhadap suatu brand lebih 

memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian. Brand 

yang lebih baik juga menjadi dasar untuk membangun citra 

perusahaan yang positif. Menurut Kotler bahwa citra adalah 

seperangkat keyakinan, ide, dan kesan, yang dimiliki oleh 

seseorang terhadap suatu objek. Citra merek meliputi 

pengetahuan dan kepercayaan akan atribut merek, 

konsekuensi dari penggunaan merek tersebut, dan situasi 

penggunaan yang sesuai, begitu juga dengan evaluasi, 

perasaan dan emosi yang di asosiasikan dengan merek 

tersebut. Citra merek didefinisikan sebagai persepsi konsumen 

dan preferensi terhadap merek, sebagaimana yang 

direfleksikan oleh berbagai macam asosiasi merek yang ada 

dalam ingatan konsumen. Citra merek yang kuat 

memungkinkan suatu produk dapat meraih kepercayaan 

langsung dari para konsumen. Dari perspektif konsumen, 

merek yang terpercaya merupakan jaminan atas konsistensi 

                                                         
14 Masfufah Hanik Akbar, ―Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan 

Pembelian Pada Kafe Five Point Semarang,‖ 3. 
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kinerja suatu produk dan menyediakan manfaat apa pun yang 

dicari konsumen ketika membeli produk atau merek tertentu.
15

 

Dalam jangka panjang, kegunaan nyata dari citra merek 

sangat berpengaruh terhadap perilaku membeli. Untuk bidang 

produk di mana pembelian berulang adalah suatu fitur penting 

dari perilaku pembelian normal (In the long run, the real use 

of brand image greatly influences buying behavior. For 

product areas where repeat purchases are an important 

feature of normal purchasing behavior).16
 

Citra merek adalah pandangan konsumen secara 

keseluruhan terhadap suatu merek. Konsumen menilai citra 

tersebut dari berbagai sumber, seperti iklan televisi, promosi. 

Ada berbagai macam gambar saat ini digunakan oleh 

produsen agar konsumen tertarik membeli produk, salah 

satunya gambar yang digunakan oleh produsen agar menarik 

konsumen adalah kesan produk yang baik (Brand image is the 

overall consumer view of a brand. Consumers judge the 

image form various sources, such as television 

advertisements, promotions. There are various kinds of image 

currently used by producers so that consumers are interested 

in buying products, one of which is the image used by 

producers to  attract consumers is a good product 

impression).17
 

Dalam citra merek terdapat tiga indikator menurut Suri 

Amalia yaitu merek terpercaya, merek popular, dan merek 

memberi kesan baik.
18

 

 

 

                                                         
15 Terence A Shimp, Periklanan Promosi (jakarta: Erlangga, 2003), 7–8. 
16 A.S.C. Ehrenberg M. Bird, C. Channon, ―Brand Image and Brand Usage,‖ 

Journal of Marketing Research 7, no. 3 (1970): 314. 
17 Intan Tri Annisa Angga Pandu Wijaya, ―The Influence of Brand Image , 

Brand Trust and Product Packaging Information on Purchasing Decisions,‖ Analisis 
Bisnis Ekonomi 18, no. 1 (2020): 26. 

18 Suri Amilia, ―Pengaruh Citra Merek, Harga, Dan Kualitas Produk 

Terhadap Keputusan Pembelian Handphone Merek Xiaomi Di Kota Langsa.‖ 
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7. Citra Merek Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

     Merek dalam Islam adalah nama atau identitas yang baik 

dari suatu perusahaan, untuk membangun merek itu yaitu hal 

yang penting tetapi harus dengan jalan yang tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Maka dari itu 

perusahaan harus bisa menciptakan merek yang terpercaya 

dalam persepsi konsumen, hal tersebut membuat konsumen 

tertarik untuk melakukan pembelian. pada dasarnya 

pemberian nama atau merek sangatlah penting, hal ini 

dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 31 yaitu: 

 

                         

           

Artinya: “Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama 

(benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya 

kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-

Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-

orang yang benar!".19 

      

     Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT telah 

menyediakan nama-nama yang baik didalam Al-Qur’an. 

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah selalu 

menghendaki kebaikan dalam hal-hal yang menyenangkan 

bagi hambanya. Nama-nama Allah yang terdapat dalam Al-

Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. 

8. Lokasi  

Pada umumnya banyak anggapan bahwa jarak lokasi lebih 

dekat dengan konsumen maka akan lebih besar kemungkinan 

                                                         
19 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan Special For Women, 

6. 
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mereka akan memilihnya. Menurut Lupiyoadi (2006) lokasi 

yaitu keputusan yang dibuat perusahaan berkaitan dengan di 

mana operasi dan para pegawainya akan ditempatkan. Maka 

dari itu lokasi sangat penting bagi perusahaan karena akan 

mempengaruhi kedudukan perusahaan dalam persaingan dan 

menentukan kelangsungan hidup perusahaan.
20

 

Menurut J. Paul Peter dan Jerry C. Olson (2000) lokasi 

yang baik menjamin tersedianya akses yang cepat, dapat 

menarik sejumlah besar konsumen, dan cukup kuat untuk 

mengubah pola berbelanja dan pembelian konsumen. Dengan 

semakin menjamurnya perusahaan yang menawarkan produk 

yang sama, perbedaan yang sangat tipis sekalipun pada lokasi 

dapat berdampak kuat pada pangsa pasar dan kemampuan 

sebuah toko. Lokasi yang strategis akan mempengaruhi 

kepuasan konsumen dalam melakukan pembelian. Hal ini 

dikarenakan dengan adanya lokasi usaha yang dekat dengan 

tempat tinggal, dekat dengan aktifitas dan mudah dicapai 

transportasi, akan memudahkan konsumen menjangkau lokasi 

usaha dengan sedikit mengeluarkan pengorbanan, baik tenaga 

maupun materi.  

Menurut Tjiptono (2005), indicator lokasi yaitu: 

1. Akses lokasi 

2. Lingkungan parker yang luas dan aman 

3. Lingkungan yang mendukung
21

 

9. Lokasi Dalam Perspektif Islam 

Mc Grone mengatakan bahwa teori lokasi bertujuan untuk 

memaksimumkan pendapatan sulit ditangani dalam keadaan 

ketidakpastian yang tinggi dan dalam analisis dinamik. 

Ketidaksempurnaan pengetahuan, ketidakpastian biaya, 

pendapatan dimasa depan pada tiap lokasi, biaya relokasi yang 

tinggi, preferensi personal, dan pertimbangan lain membuat 

                                                         
20 Hamdani Lupiyoadi, Rambat, Manajemen Pemasaran Jasa (Jakarta: 

Salemba Empat, 2006), 92. 
21 Tjiptono, Pemasaran Jasa (Malang: Bayu Media, 2005), 150. 
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model maksimasasi keuntungan lokasi sulit dioperasikan. 

Selain itu, pelaku wirausaha mungkin saja lebih memberikan 

perhatiannya pada maksimasasi pendapatan untuk 

pertumbuhan jangka panjang dari pertumbuhan jangka pendek 

dan hal ini menyebabkan diterapkannya suatu keputusan 

tentang lokasi yang berlainan.
22

 

Penetuan lokasi harus diperhatikan oleh para pelaku 

wirausaha karena tidak akan pernah lepas dari tanggungjawab 

lingkungan sekitarnya, dengan melihat bahwa tidak akan 

merugikan lingkungan sekitarnya dan melakukan kerusakan. 

Islam merupakan agama yang mengatur semua aspek di muka 

bumi dan salah satunya adalah bagaimana manusia 

melindungi dan menjaga lingkungan, serta tidak merusaknya. 

Hal ini merupakan salah satu ajaran Islam, yakni melarang 

melakukan kerusakan lingkungan, seperti tertulis dalam (Al-

Qur’an surah Al-A’raf:56): 

                        

          

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka 

bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah 

kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan 

harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 

dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. 

 

10. Perilaku Konsumen 

a. Pengertian Perilaku Konsumen 

Menurut Ismail Nawawi, terdapat beberapa teori yang 

menjelaskan tentang perilaku, yaitu: 

                                                         
22 Robinsin Tarigan, Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi (jakarta: Bumi 

Aksara, 2005), 147. 
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1) Teori Insting: ini dikemukakan oleh Mc. Dogall sebagai 

pelopor psikologi social. Menurut Mc. Dougall perilaku 

disebabkan oleh insting. Insting merupakan perilaku 

yang innate atau perilaku bawaan dan akan mengalami 

perubahan karena pengalaman. 

2) Teori Dorongan (drive theory) : teori ini yang sering 

disebut dengan reduction theory bertolak dari 

pandangan bahwa organisme itu mempunyai dorongan 

atau drive tertentu. Dorongan itu berkaitan dengan 

kebutuhan yang mendorong organisme untuk 

berprilaku. 

3) Teori Insentif (intensive theory) : berpendapat bahwa 

perilaku organisme disebabkan karena adanya intensif. 

Intensif disebut  sebagai reinforcement. Reinforcement 

terdiri dari reinforcement positif yang berkaitan dengan 

hadiah dan reinforcement negatif yang berkaitan dengan 

hukuman. 

4) Teori Atribusi : teori ini bertolak dari sebab-sebab 

perilaku seseorang. Perilaku ini disebabkan disposisi 

internal (motif, sikap, dsb) atau eksternal. 

5) Teori Kognitif : teori ini berdasarkan alternative 

pemilihan perilaku yang akan membawa manfaat yang 

besar baginya. Dengan kemampuan memilih ini berarti 

faktor berpikir berperan dalam menentukan pilihannya 

6) Teori Kepribadian : teori ini berdasarkan kombinasi 

yang komplek dari sifat fisik dan material, nilai, sikap 

dan kepercayaan, selera, ambisi, minat dan kebiasaan 

dan ciri-ciri lain yang membentuk suatu sosok yang 

unik. 

Dari ke enam teori perilaku diatas dapat dipakai untuk 

memahami perilaku konsumen, sehingga antara teori yang 

satu dengan teori yang lain masih dapat dipergunakan 
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sesuai dengan perilaku konsumen yang berbeda antara 

konsumen satu dengan konsumen yang lain.
23

 

Perilaku konsumen terpusat pada ciri individu 

mengambil suatu keputusan untuk memanfaatkan sumber 

daya mereka yang sudah tersedia seperti waktu, uang dan 

usaha, guna memperoleh barang-barang yang berhubungan 

dengan konsumsi. Perilaku konsumsi dapat dipengaruhi 

oleh ilmu pengetahuan seperti psikologi, sosiologi, sosial, 

dan juga ilmu ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa 

perilaku konsumen merupakan gabungan dari semua 

bidang ilmu. Ada beberapa definisi perilaku konsumen. 

Menurut Swastha perilaku konsumen yaitu perilaku yang 

diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk 

dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan 

kebutuhan mereka.
24

 

Berdasarkan teori Fishbein, dasar dari pembentukan 

sikap adalah kepercayaan (persepsi dan pengetahuan) 

terhadap objek. Kepercayaan (belief) dihasilkan dari 

pemrosesan informasi yang didapat dari pengalaman 

langsung dan dari hasil komunikasi dengan pihak lain 

sehingga untuk mampu memahami sikap konsumen 

dengan baik maka harus dipahami kepercayaan yang 

melandasi sikap tersebut.
25

 

Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang 

berkaitan dengan adanya suatu proses pembelian, pada saat 

itu konsumen melakukan aktivitas seperti melakukan 

pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk dan jasa. 

Perilaku konsumen merupakan sesuatu yang mendasari 

konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Perilaku 

                                                         
23 Ismail Nawawi, Perilaku Administrasi, Paradigma, Konsep, Teori Dan 

Pengantar Praktek (Surabaya: ITS Press, 2007), 5–7. 
24 Lydia Goenadhi, ―Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku 

Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Mobil Toyota Avanza Di Kota 

Banjarmasin,‖ Jurnal Manajemen dan Akuntansi 12, no. 2 (2011): 157. 
25 Tengku Ezni Balqiah, Perilaku Konsumen, 3.18-3.19. 
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konsumen adalah sebuah kegiatan yang berkaitan dengan 

proses pembelian suatu barang atau jasa. Perilaku 

konsumen selain mengenai kualitas produk, juga meliputi 

harga produk, promosinya juga mengenai tempat dimana 

barang tersebut dijual (distribusinya). Jika harga suatu 

produk tidak terlalu tinggi, maka konsumen tidak akan 

terlalu lama membutuhkan waktu untuk memikirkan dan 

melakukan aktivitas perilaku konsumen untuk membeli. 

Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari dan 

menjadikan konsumen untuk membuat keputusan 

pembelian. Ketika memutuskan akan membeli suatu 

barang atau produk dan jasa, tentu sebagai konsumen 

selalu memikirkan terlebih dahulu barang yang akan dibeli. 

Mulai dari harga, model, bentuk, kemasan, kualitas, fungsi 

atau kegunaan barang tersebut, dan lain sebagainya. 

Aktivitas mempertimbangkan dan mempertanyakan barang 

sebelum membeli merupakan atau termasuk ke dalam 

perilaku konsumen. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, perilaku konsumen sangat erat kaitannya 

dengan pembelian dan penjuaalan barang dan jasa. Tentu 

sebagai konsumen, tidak ingin salah membeli suatu produk 

dan jasa, maka dari itu perilaku konsumen diperlukan 

untuk memilih dan akhirnya membeli produk.
26

 

Model-model sikap yang berkembang akan mempunyai 

relenvansi bagi para pemasar jika model itu mampu 

memprediksi perilaku konsumen. Untuk mengetahui 

bagaimana sikap bisa meprediksi perilaku kita bisa 

menggunakan teori Reasoned Action dari Fishbein. 

Menurut teori ini pengukuran sikap yang tepat seharusnya 

didasarkan pada tindakan pembelian atau penggunaan 

merek produk bukan pada merek itu sendiri, tindakan 

                                                         
26 M. Anang Firmansyah, Perilaku Konsumen (Sikap Dan Pemasaran), 2–3. 
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pembelian dan mengkonsumsi produk pada akhirnya akan 

menentukan tingkat kepuasan.
27

 

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku 

Konsumen 

Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah 

setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia 

dalam sebuah masyarakat, baik bagi kepentingan orang 

banyak seperti diri sendiri, keluarga, kerabat, orang lain, 

dan mahluk hidup yang lainnya dan tidak bias / tidak untuk 

di perjual belikan. Dimana ada konsumen, disitu ada 

pemasar. Pemasar harus benar-benar mengetahui beberapa 

faktor yang mempengaruhi perilaku konsumennya karena 

seorang pemasar harus bias mengatur strategi yang baik 

agar konsufmen tertarik dengan barang yang di perjual 

belikan, salah satunya mengetahui apa yang di sukai oleh 

konsumen dan yang terpenting perilaku konsumen itu 

sendiri. Perilaku konsumen merupakan sebuah 

pembelajaran tetntang perorangan, kelompok, organisasi 

dalam sebuah proses dalam menyeleksi, menggunakan dan 

membeli sebuah barang ataupun sebuah jasa tujuannya 

agar memuaskan kebutuhan mereka. Adapun beberapa 

perilaku konsumen secara umum : 

1) Perilaku Konsumen Rasional : suatu konsumsi bisa 

dikatakan rasional jika barang tersebut memang sangat 

dibutuhkan oleh konsumen, Mutu barang terjamin, 

harga sesuai kemampuan konsumen, barang tersebut 

bias memberikan sebuah kegunaan bagi konsumen 

secara optimal. 

2) Perilaku Konsumen Irasional : perilaku konsumen 

irasional adalah seorang konsumen yang membeli 

sebuah barang tanpa memperdulikan kegunaannya 

terlebih dahulu.  

                                                         
27 Nugroho J Setiadi, Perilaku Konsumen (Konsep Dan Implikasi Untuk 

Strategi Dan Penelitian Pemasaran) (Jakarta: Kencana, 2003), 221. 
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Berikut ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumen : 

a) Faktor Sosial 

Peran dari status social seseorang akan 

menunjukan jabatan ataupun kedudukan orang 

tersebut dalam sebuah kelompok sosial. Faktor 

sosial meliputi kelompok acuan, peran, keluarga, 

maupun status sosial. Yang dimaksud kelompok 

acuan adalah semua kelompok yang mempunyai 

pengaruh secara tidak langsung maupun langsung 

terhadap sikap dan perilaku orang tertentu. 

b) Faktor Budaya 

Faktor budaya sangat penting bagi perilaku 

konsumen. Karena budaya merupakan sebuah 

penentu paling dasar. Masing-masing budaya terdiri 

dari beberapa sub budaya yang lebih 

memperlihatkan sosialisasi khusus kepada 

anggotanya. Sub budaya mencakup beberapa hal 

seperti Agama, Suku dan Ras bagi anggota-

anggotanya. 

c) Faktor Pribadi 

Keputusan membeli atau tidaknya suatu barang 

atau produk akan sangat berpengaruh dan 

dipengaruhi oleh faktor pribadi. Karakteristik 

meliputi beberapa aspek seperti pekerjaan, ekonomi, 

kepribadian dan konsep diri sendiri, juga gaya hidup 

pembeli. 

d)  Faktor Psikologi 

Awal mula seseorang untuk memahami prilaku 

seorang konsumen adalah adanya rangsangan dari 

luar yang meliputi teknologi, politik, ekonomi dan 

budaya. Tugas seorang pemasar adalah mencermati 

apa yang terjadi dalam sebuah kesadaran suatu 



 
 

46 

konsumen antara keputusan pembelian akhir dan 

rangsangan pembelian dari luar.
28

 

c. Teori Perilaku Konsumen Menurut Ekonomi Islam 

Teori perilaku konsumen yang dibangun berdasarkan 

syariat Islam, memiliki perbedaan yang mendasar dengan 

teori konvensional. Dalam analisis konsumsi konvensional 

dijelaskan bahwa perilaku konsumsi seseorang adalah 

dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya sehingga 

tercapai kepuasan yang optimal. Sedangkan dalam analisis 

konsumsi islam, perilaku konsumsi seorang muslim tidak 

hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi 

juga untuk memenuhi kebutuhan rohani. Sehingga dalam 

perilaku konsumsi seorang muslim melakukan aktivitas 

konsumsi, bagaimana etika dan moral seorang muslim 

dalam berkonsumsi, bagaimana bentuk perilaku konsumsi 

seorang muslim dalam berkonsumsi, bagaimana bentuk 

perilaku konsumsi seorang muslim dikaitkan dengan 

lingkungannya. Ada tiga nilai dasar yang menjadi fondasi 

bagi perilaku konsumsi masyarakat muslim, yaitu: 1) 

keyakinan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat, 

prinsip ini mengarahkan seorang konsumen untuk 

mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia. 

Mengutamakan konsumsi untuk ibadah daripada konsumsi 

duniawi. Konsumsi untuk ibadah merupakan future 

consumction, sedangkan konsumsi duniawi adalah present 

consumption; 2) konsep sukses dalam kehidupan seorang 

muslim diukur dengan moral agama Islam, dan bukan 

dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi 

moralitas semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. 

Kebajikan, kebenaran dan ketaqwaan kepada Allah SWT. 

merupakan kunci moralitas Islam. Kebajikan dan 

kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan 

bermanfaat bagi kehidupan dan menjauhkan diri dari 

kejahatan; 3) kedudukan harta adalah merupakan anugrah 

                                                         
28 M Anang Firmansyah, Perilaku Konsumen (Dasar Dan Konsep), 77–81. 
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Allah SWT. dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya 

bersifat buruk (sehingga harus dijauhi secara berlebihan).
29

 

Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup, jika 

diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar sebagaimana 

QS. Al-Baqarah ayat 262:  

                       

                           

     

Artinya : Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan 

Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan 

itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak 

menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh 

pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran 

terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.30 

     Hal ini diatur dalam QS. Al Isra ayat 27: 

 

                     

  

Artinya : “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah 

saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar 

kepada Tuhannya”.31 

 

                                                         
29 Sri Wigati, ―Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam,‖ 

Maliyah 01, no. 01 (2011): 30–32. 
30 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, 65. 
31 Ibid., 403. 
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Bahwa dalam pandangan Islam, perilaku konsumsi tidak 

hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani tetapi juga 

sekaligus memenuhi kebutuhan rohani. Dalam artian bahwa 

perilaku konsumsi bagi seorang muslim juga sekaligus 

merupakan bagian dari ibadah sehingga perilaku konsumsinya 

hendaklah selalu mengikuti aturan Islam. Dalam kaitannya 

dengan perilaku konsumsi, aspek kesucian merupakan aspek 

yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Kesucian di 

sini tidak hanya diartikan bersih secara lahirlah dari unsur-

unsur yang kotor dan najis, tetapi juga suci dan bersih dari 

hasil atau proses yang tidak sesuai aturan Islam dalam 

memperoleh suatu barang yang akan dikonsumsi seperti dari 

hasil korupsi, suap, menipu, mencuri dan berjudi. Makanan 

dan minuman yang terkontraminasi dengan unsur-unsur yang 

kotor dan najis akan berakibat buruk bagi kesehatan. Islam 

menganjurkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan dan 

minuman yang halal serta mengandung unsur yang 

dibutuhkan oleh tubuh seperti vitamin, protein dan mineral. 

Pada sisi lain Islam mengharamkan makanan seperti babi, 

anjing, darah, bangkai dan binatang sembelihan yang 

disembelih tidak atas nama Allah dan minuman. Demikian 

juga makanan dan minuman yang diperoleh dari hal-hal yang 

menyimpang aturan Islam akan berakibat buruk secara 

rohaniah dan psikologi bagi seseorang. Dalam satu hadist, 

Rasulullah SAW mengingatkan bahwa manakala seseorang 

memasukkan dengan sengaja makanan yang haram ke dalam 

perutnya ibarat seperti memasukkan tiara api neraka ke 

daalam perutnya. Hadist ini bias kita maknai secara harfiah 

bahwa kelak di akhirat orang yang sutra dan sengaja 

mengkonsumsi barang haram akan dimasukkan ke dalam 

neraka. Tetapi, hadist Nabi tersebut juga bisa dimaknai dalam 

perspektif psikologi social, di mana orang yang 

mengkonsumsi makanan yang mengandung unsur yang haram 

akan berpengaruh secara psikologis terhadap perilaku dan 

karakter yang bersangkutan sehingga mendorong munculnya 
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perilaku negative dan destruktif baik terhadap pribadi maupun 

lingkungannya.
32

 

11. Keputusan Konsumen 

a. Pengertian Keputusan Konsumen 

Teori pengambilan keputusan menyatakan sebagai 

berikut: 

―Bagaimana memberi pedoman atau pegangan kepada 

orang-orang atau organisasi dalam mengambil keputusan, 

sekaligus memperbaiki proses pengambilan keputusan 

dalam kondisi tidak pasti‖ (How to assist people or 

organization in making decisions, and improving the the 

decisions process under condition of uncertainty).
33

 

Menurut Peter dan Olson pengambilan keputusan 

konsumen adalah proses pemecahan masalah yang 

diarahkan pada sasaran, dimana inti dari pengambilan 

keputusan konsumen adalah proses pengintegrasian yang 

mengombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua 

perilaku alternatif atau lebih, dan memilih salah satu 

diantaranya. Pengambilan keputusan konsumen meliputi 

semua proses yang dilalui konsumen untuk mengenali 

masalah mencari solusi, mengavaluasi alternatif, dan 

memilih di antara pilihan-pilihan. keputusan pembelian 

adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau 

tidak terhadap produk. Dari berbagai faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian 

suatu produk atau jasa, biasanya konsumen selalu 

mempertimbangkan kualitas, harga dan produk sudah yang 

sudah dikenal oleh masyarakat. Terdapat indikator dari 

keputusan pembelian menurut Rahmawati, yaitu :  

                                                         
32 Fahmi Medias, Ekonomi Mikro Islam (Magelang: UNIMMA PRESS, 

2018), 46–47. 
33 Dewi Primasari Suyadi Prawirosentono, Manajemen Stratejik & 

Pengambilan Keputusan Korporasi (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 100. 
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1) Kemantapan membeli setelah mengetahui informasi 

produk  

2) Memutuskan membeli karena merek yang paling 

disukai 

3) Membeli karena sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan 

4) Membeli karena mendapat rekomendasi dari orang 

lain.
34

 

Proses pengambilan keputusan yang rumit sering 

melibatkan beberapa keputusan. Suatu keputusan 

(decision) melibatkan pilihan di antara dua atau lebih 

alternatif tindakan (perilaku). Keputusan selalu 

mensyaratkan pilihan di antara beberapa perilaku yang 

berbeda. Pemasar biasanya tertarik pada perilaku 

pembelian konsumen, terutama pilihan merek mana yang 

akan dibeli. Pengambilan keputusan konsumen (consumen 

decision making) adalah proses pengintegrasian yang 

mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua 

atau lebih perilaku alternatif, dan memilih salah satu 

diantaranya. Hasil dari proses pengintegrasian ini adalah 

suatu pilihan, yang disajikan secara kognitif sebagai 

keinginan berperilaku. Semua perilaku sengaja dilandaskan 

pada keinginan yang dihasilkan ketika konsumen secara 

sadar memilih salah satu di antara tindakan alternatif yang 

ada. Ini tidak berarti bahwa suatu proses pengambilan 

keputusan sadar harus muncul setiap saat perilaku tersebut 

dinyatakan.
35

 

Perilaku alternatif yang dipertimbangkan konsumen 

dalam proses pemecahan masalah disebut alternatif pilihan. 

Untuk keputusan pembelian termasuk dalam alternatif 

                                                         
34 Rahmawati Dedhy Pradana, Syarifah Hudayah, ―Pengaruh Harga Kualitas 

Produk Dan Citra Merek Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Motor,‖ 
Kinerja 14, no. 1 (2017): 18. 

35 Nugroho J Setiadi, Perilaku Konsumen (Konsep Dan Implikasi Untuk 

Strategi Dan Penelitian Pemasaran), 413–15. 
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pilihan adalah sebagai kelas produk, bentuk produk, merek, 

atau model yang dipertimbangkan konsumen untuk 

dibeli.
36

 

b. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan 

Pembelian Masyarakat 

Keputusan yang dilakukan setiap konsumen dapat 

berbeda dan bervariasi. Menurut Blackwell, Miniard dan 

Engel (2005), hal ini disebabkan karena proses keputusan 

pembelian yang dilakukan oleh konsumen tidak begitu 

saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, 

faktor pengaruh lingkungan, faktor perbedaan individu, 

dan faktor proses psikologi. Pengaruh lingkungan dan 

individu mempengaruhi tiap tahapan proses keputusan 

pembelian, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif, pembelian dan pasca 

pembelian. Selanjutnya, ditunjukkan bahwa evaluasi 

alternatif tidak berhenti setelah pembelian selesai 

dilakukan. Pemakaian produk atau jasa yang memberikan 

informasi baru dan jika sesuai dengan harapan mereka, 

maka hasilnya berupa kepuasan. Berlaku sebaliknya, jika 

alternatif dinilai kurang dari harapan mereka, maka 

hasilnya adalah ketidakpuasan. Ketidakpuasan ini menjadi 

intensif untuk pencarian lebih lanjut. Pengaruh lingkungan 

memiliki peran yang cukup besar terhadap perilaku 

konsumen. Informasi yang lengkap mengenai faktor 

lingkungan yang mempengaruhi perilaku konsumen 

memberikan masukan yang sangat berarti terhadap strategi 

pemasaran suatu perusahaan. Menurut Blakcwell et Al  

faktor lingkungan terdiri dari: 

1) Budaya  

Budaya merupakan penentuan keinginan dan prilaku 

yang paling mendasar. Konsumen mendapatkan 

kumpulan nilai, persepsi dan preferensi, dan perilaku 

                                                         
36 Ibid., 421. 
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dari keluarganya serta lembaga- lembaga penting 

lainnya. Setiap budaya terdiri dari sub-budaya yang 

lebih kecil yang memberikan lebih banyak ciri-ciri dan 

sosialisasi khusus bagi anggota-anggotanya. Subbudaya 

yang membentuk segmen pasar penting dan pemasar 

sering merancang produk dan program pemasaran yang 

disesuaikan dengan kebutuhan mereka. 

2) Kelas Sosial  

Kelas sosial adalah pembagian didalam masyarakat 

yang terdiri atas individu dengan nilai, minat, dan 

perilaku yang sama atau kelompok yang relatif 

homogen didalam suatu masyarakat lama yang tersusun 

secara hierarki. Kelas sosial yang berbeda cenderung 

memunculkan perilaku konsumsi yang berbeda. 

Seseorang pasti berpartisipasi kedalam banyak 

kelompok dalam hidupnya dan kedudukan seseorang di 

masing- masing kelompok dapat ditentukan 

berdasarkan peran dan status. Peran meliputi kegiatan-

kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh 

seseorang dan masing-masing peran menghasilkan 

status. 

Kelas sosial mengacu pada pengelompokan orang 

yang sama dalam perilaku mereka berdasarkan posisis 

ekonomi dalam pasar. Kelompok status mencerminkan 

suatu harapan komunitas akan gaya hidup di kalangan 

masing-masing kelas. Dalam pemasaran, sistem status 

merupakan faktor yang sangat menarik untik diketahui 

karena mereka dapat mengusahakan pengaruh yang 

besar pada apa yang akan dibeli dan dikonsumsi oleh 

seseorang. 

3) Pengaruh Pribadi 

Pengaruh pribadi berkaitan dengan cara-cara dimana 

kepercayaan, sikap dan perilaku konsumen dipengaruhi 

ketika orang lain digunakan sebagai kelompok acuan. 
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Menurut Bearden dan Etzel kelompok acuan (reference 

group) adalah orang atau kelompok yang 

mempengaruhi secara bermakna perilaku individu. 

Kelompok acuan memberikan standard dan nilai yang 

dapat menjadi perspektif penentu yang penting dalam 

pengaruh pribadi adalah keterlibatan. Keterlibatan 

produk yang tinggi dan pengaruh sosial berhubungan 

dalam dua cara. Pertama, keterlibatan meningkat bila 

pilihan yang dibuatnya mempengaruhi status sosial 

seseorang dan penerimanya. Kedua, keterlibatan yang 

tinggi juga mencetuskan pencarian informasi dari orang 

yang dapat dipercaya. 

4) Keluarga  

Keluarga adalah kelompok yang terdiri dari dua atau 

lebih orang yang berhubungan melalui darah, 

perkawinan, atau adopsi dan tinggal bersama. Keluarga 

inti adalah kelompok langsung yang terdiri dari ayah, 

ibu dan anak yang tinggal bersama. Keluarga besar 

mencakup keluarga inti yang ditambah kerabat lain 

seperti kakek, nenek, paman, bibi dan sepupu. 

Dinyatakan juga studi tentang keluarga dan hubungan 

mereka dengan pembelian dan konsumsi penting karena 

dua alasan, yaitu banyak produk akan dibeli oleh 

konsumen ganda yang bertindak sebagai unit keluarga, 

dan keputusan pembelian individu yang bersangkutan 

mungkin dipengaruhi oleh anggota lain dalam 

keluarganya.  

5) Situasi  

Perbedaan individu merupakan faktor internal yang 

menggerakkan dan mempengaruhi perilaku. Terdapat 

lima determinan yang penting yang dapat membedakan 

konsumen adalah sumber daya konsumen, motivasi, 
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keterlibatan, pengetahuan, sikap, kepribadian, gaya 

hidup dan demografi.
37

 

c. Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

Proses pembelian yang spesifik terdiri dari urutan 

kejadian berikut: pengenalan masalah, pencarian informasi, 

evaluasi alternative, keputusan pembelian, dan perilaku 

pasca-pembelian. Lihat pada gambar berikut:  

Gambar 2.1 

Proses Pembelian 

 

     

 

 

Tugas pemasar yaitu memahami perilaku pembeli pada 

tiap-tiap tahap dan pengaruh apa yang bekerja dalam 

tahap-tahap tersebut. Pendirian orang lain, faktor situasi 

tidak diantisipasi, dan risiko yang dirasakan dapat 

memengaruhi keputusan pembelian, demikian pula tingkat 

kepuasan pasca-pembelian konsumen dan tindakan pasca-

pembelian dipihak perusahaan. Pelanggan yang puas akan 

terus melakukan pembelian; pelanggan yang tidak puas 

akan menghentikan pembelian produk yang bersangkutan 

dan kemungkinan akan menyebarkan berita tersebut pada 

teman-teman mereka. Karena itu, perusahaan harus 

berusaha memastikan kepuasan konsumen pada tingkat 

dalam proses pembelian.  

Gambar 2.1, menyiratkan bahwa konsumen melewati 

kelima tahap seluruhnya pada setiap pembelian. Namun 

dalam pembelian yang lebih rutin, konsumen sering kali 

melompati atau membalik beberapa tahap ini. Seorang 

                                                         
37 Vienna Artina Sembiring, ―Analisa Pengaruh Minat Konsumen 

Berkunjung Terhadap Keputusan Membeli Di Cafe Strawberry Vienna Artina 

Sembiring,‖ Jurnal Ilmiah Pariwisata 21, no. 3 (2016): 217–18. 
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wanita yang membeli pasta gigi merek yang sudah biasa 

akan mengenali kebutuhan dan langsung ke keputusan 

pembelian, melompati tahap pencarian informasi dan 

evaluasi. Model tersebut menunjukkan semua 

pertimbangan untuk muncul ketika konsumen menghadapi 

situasi membeli yang kompleks dan baru.  

Secara perinci tahap-tahap tersebut dapat diuraikan, 

sebagai berikut: 

1) Pengenalan masalah 

Proses membeli diawali saat pembeli menyadari 

adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat 

perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi 

yang diinginkannya. Kebutuhan ini dapat disebabkan 

oleh rangsangan internal maupun internal dalam kasus 

pertama dari kebutuhan normal seseorang, yaitu rasa 

lapar, dahaga, hingga suatu tingkat tertentu dan berubah 

menjadi dorongan. Atau suatu kebutuhan dapat timbul 

karena disebabkan rangsangan eksternal seseorang yang 

melewati sebuah took roti dan melihat roti yang baru 

selesai dibakar dapat merangsang rasa laparnya. 

2) Pencarian informasi 

Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya 

akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. 

Kita dapat membedakan dua tingkat, yaitu keadaan 

tingkat pencarian informasi yang sedang-sedang saja 

yang disebut perhatian yang meningkat. Proses mencari 

informasi secara aktif di mana ia mencari bahan-bahan 

bacaan, menelepon teman-temannya, dan melakukan 

kegiatan untuk mempelajari yang lain. Salah satu faktor 

kunci bagi pemasar yaitu sumber-sumber informasi 

utama yang dipertimbangkan oleh konsumen dan 

pengaruh relative dari masing-masing sumber terhadap 

keputusan membeli. Sumber informasi konsumen dapat 

dikelompokkan menjadi empat kelompok: 
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a) Sumber pribadi: keluarga, teman, tetangga, dan 

kenalan. 

b) Sumber komersial: iklan, tenaga penjualan, 

penyalur, kemasan, dan pameran. 

c) Sumber umum: media massa dan organisasi 

konsumen. 

d) Sumber pengalaman: pernah menangani, menguji, 

dan menggunakan produk. 

Secara umum, konsumen menerima informasi 

terbanyak dari suatu produk dari sumber komersial, 

yaitu yag didominasi oleh para pemasar. Pada sisi lain, 

informasi paling efektif justru berasal dari sumber-

sumber pribadi. Karena itu, suatu perusahaan harus 

―menyusun strategi‖ agar mereknya masuk ke 

perangkat pengenalan, perangkat pertimbangan, dan 

perangkat pilihan dari calon pembeli. 

3) Evaluasi alternatif 

Bagaimana konsumen memproses informasi tentang 

pilihan merek untuk membuat keputusan akhir. Ada 

beberapa proses evaluasi keputusan, kebanyakan model 

dari proses evaluasi konsumen sekarang bersifat 

kognitif, yaitu mereka memandang konsumen sebagai 

pembentuk penilaian terhadap produk terutama 

berdasarkan pada pertimbangan yang sadar dan 

rasional.  

4) Keputusan membeli 

Tujuan pembelian juga akan dipengaruhi oleh 

faktor-faktor keadaan yang tidak terduga. Konsumen 

membentuk tujuan pembelian berdasarkan faktor-faktor 

seperti: pendapatan keluarga yang diharapkan, harga 

yang diharapkan, dan manfaat produk yang diharapkan. 

Pada saat konsumen ingin bertindak, faktor-faktor 



 
 

57 

keadaan yang tidak terduga mungkin timbul dan 

mengubah tujuan membeli. 

5) Perilaku sesudah pembelian 

Setelah membeli suatu produk. Seorang konsumen 

mungkin mendeteksi adanya suatu cacat. Beberapa 

pembeli tidak akan menginginkan produk cacat 

tersebut, yang lainnya akan bersifat netral dan beberapa 

bahkan mungkin melihat cacat itu sebagai sesuatu yang 

meningkatkan nilai dari produk.
38

 

 

d. Keputusan Pembelian Dalam Ekonomi Islam 

Dalam Islam proses pengambilan keputusan 

diterangkan dalam beberapa ayat yang lebih bersifat 

umum, artinya bias diterapkan dalam segala aktifitas. 

Selain itu konsep pengambilan keputusan dalam Islam 

lebih ditekankan pada sifat adil dan berhati-hati dalam 

menerima informasi seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-

Hujurat ayat 6: 

                         

                 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jika datang 

kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka 

periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan 

suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas 

perbuatanmu itu”.39
 

       Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa sebagai umat 

muslim hendaknya berhati-hati dalam menerima suatu 
                                                         

38 Nugroho J Setiadi, Perilaku Konsumen (Jakarta: PrenadaMedia Group, 

2019), 12–15. 
39 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, 760. 
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berita atau informasi. Ketika kita tidak mempunyai 

pengetahuan tentang hal tersebut maka sebaiknya periksa 

dan hati-hati umat Islam dalam membuat keputusan untuk 

mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk. Seperti 

yang dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat tahapan-

tahapan yang dilalui seseorang dalam pengambilan 

keputusan konsumen. Dimulai dari pengenalan kebutuhan, 

pencarian informasi, pemilihan alternative, pengambilan 

keputusan, dan perilaku pasca pembelian. Pentingnya 

untuk memilih produk halal juga dijelaskan dalam QS. Al-

Baqarah ayat 168: 

                    

              

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal 

lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah 

kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena 

sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 

bagimu”.40 

 

12. Refreshing 

Refreshing yang bermakna segar, refreshing berasal dari 

kata refresh yang berarti menyegarkan. Orang-orang yang 

melakukan refreshing adalah orang-orang yang ingin 

membuat dirinya segar kembali. Banyak faktor yag membuat 

seseorang tidak segar, antara lain berada dalam lingkungan 

kumuh, tidak menjaga dan merawat diri, terlalu padat 

aktivitas, berada dalam kondisi yang penuh tekanan, dan tidak 

cukup istirahat. Refreshing merupakan kebutuhan yang sama 

berharganya dengan bekerja. Kebutuhan penyegaran secara 

fisik dapat dipenuhi dengan cara beristirahat, sedangkan 

                                                         
40 Ibid., 41. 
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kebutuhan psikis salah satunya dapat dipenuhi melalui 

kegiatan refreshing. Refreshing merupakan suatu kebutuhan 

bagi setiap manusia. Melakukan rutinitas yang sama setiap 

harinya tentu akan menimbulkan rasa jenuh, bosan, dan lelah. 

Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan refreshing.
41

 

Memanfaatkan waktu luang dengan melakukan refreshing 

bisa meningkatkan kesejahteraan jasmani, meningkatkan 

kesegaran mental dan emosional, membuat kita mengenali 

kemampuan diri sendiri, mendukung konsep diri serta harga 

diri, sebagai sarana belajar dan pengembangan kemampuan, 

pelampiasan ekspresi dan keseimbangan jasmani, mental, 

intelektual, spiritual, maupun estetika, melakukan 

penghayatan terhadap apa yang anda sukai tanpa tidak 

memperdulikan segi materi.
42

 

Remaja pada umumnya sering dihinggapi rasa suntuk pada 

dirinya sendiri, oleh karena itu mereka mencari cara agar rasa 

suntuk itu hilang, salah satunya dengan kegiatan bersantai 

atau refreshing di suatu kafe. Adanya hal yang ingin 

dilakukan disaat waktu luang pun menyebabkan remaja-

remaja untuk memilih bersantai di kafe. Meskipun waktu 

luang yang mereka punya tidak lah banyak tetapi mereka pasti 

menyempatkan waktu untuk sekedar duduk di kafe sambil 

menunggu rutinitas yang akan mereka jalani.
43

 

 

13.  Ekonomi Islam  

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, 

karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari 

agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi 

Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. 

Islam adalah system kehidupan (way of life), dimana Islam 

                                                         
41 Sulaiman Tripa, 25 Strategi Menulis, 106–7. 
42 Myra P Gunawan, ―Leisure, Rekreasi, Pariwisata Dalam Berbagai 

Dimensi Metropolitan,‖ Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota 18, no. 1 (2007): 51. 
43 Ima Estika, ―Lifestyle the Teenagers of City (The Study Of Visitors Cafe 

In PekanBaru),‖ 10. 
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telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap 

bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. 

Beberapa aturan ini bersifat pasti dan berlaku permanen, 

sementara beberapa yang bersifat konstektual sesuai dengan 

situasi dan kondisi. Penggunaan agama sebagai dasar ilmu 

pengetahuan telah menimbulkan diskusi panjang dikalangan 

ilmuwan, meskipun sejarah telah membuktikan bahwa hal ini 

adalah sebuah keniscayaan.
44

 

Menurut M. Umer Chapra Islami economics was defined 

as that branch which helps realize human well-being through 

and allocation and distribution of scarce resources that is 

inconfinnity with Islamic teaching without unduly curbing 

individual freedom or creating continued macroeconomic and 

ecological imbalances. Jadi, menurut Chapra ekonomi Islam 

yaitu sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi 

kebahagian manusia melalui alokasi dan distibusi sumber 

daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu 

pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu 

atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan 

dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.
45

 

 

B. Kerangka Berfikir 

Kerangka pemikiran adalah sebuah proses memilih aspek-

aspek dalam tinjauan teori yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. Dibuat dalam bentuk bagan merupakan satu rangkaian 

konsep dasar secara sistematis menggambarkan variabel dan 

hubungan antar variabel.
46

 

                                                         
44 pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam, Ekonomi 

Islam/P3EI, 13. 
45 Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam 

(jakarta: Kencana, 2006), 16. 
46 Fakhry Zamzam Firdaus, Aplikasi Metodelogi Penelitian (Yogyakarta: 

CV Budi Utama, 2018), 76. 
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Terdapat tiga faktor yang berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian masyarakat yaitu Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, 

Citra merek dan Lokasi. 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

X1 : Kualitas Produk 

X2 : Kualitas Pelayanan 

X3 : Citra Merek 

X4 : Lokasi 

Y  : Keputusan Pembelian 

 Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 
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Keterangan : (         ) Secara Parsial 

                     ( ---------    ) Secara Simultan  

Sumber : data diolah 

 

C. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dapat dikatakan 

sementara karena jawaban yang diberikan didasarkan pada fakta-

fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.
47

 

1. Hubungan Kualitas Produk (X1) terhadap Keputusan 

Pembelian (Y). 

Kualitas produk adalah suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan barang, jasa, manusia, produk, dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kualitas 

produk merupakan kekuatan dari setiap perusahaan.
48

 

Namun ada beberapa penelitian terdahulu menyatakan 

bahwa kualitas produk tidak berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Siti 

Lam’ah, Christine, dan denny. Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan kepada 100 responden bahwa secara parsial 

kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian pada E-Commerce Shopee.
49

 

Semakin baiknya kualitas produk maka akan semakin 

tinggi keputusan pembelian masyarakat dalam membeli suatu 

produk. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

                                                         
47 Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015), 56. 
48 Rotinsulu Jopie Jorie Angelina Rares, ―Pengaruh Harga, Promosi, Lokasi, 

Citra Merek Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Di 

Toko Bengkel Gaoel Manado Town Square,‖ Jurnal EMBA 3, no. 2 (2015): 595. 
49 Siti Lam’ah Nasution, Christine Herawati Limbong, ―Pengaruh Kualitas 

Produk, Citra Merek, Kepercayaan, Kemudahan, Dan Harga Terhadap Keputusan 

Pembelian Pada E-Commerce Shopee (Survei Pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi 

Jurusan Manajemen Universitas Labuhan Batu).‖ 
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oleh Hesti Widiastuti dan Sri Yuni Widowati. Dengan 

dilakukannya penelitian kepada 96 responden dalam 

penelitian ini mengidentifikasi bahwa kualitas produk 

memiliki pengaruh yang dominan terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini menandakan bahwa saat kualitas produk 

akan meningkat maka keputusan pembelian konsumen pada 

produk akan meningkat.
50

 

Dari uraian diatas maka hipotesis tersebut sebagai berikut: 

Kualitas Produk ↑- Keputusan Pembelian ↑(+) 

Kualitas Produk ↓- Keputusan Pembelian ↓ (+) 

Ha   :  Ada pengaruh positif dan signifikan antara Kualitas 

Produk dengan Keputusan Pembelian  

H0  : Tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara Kualitas 

Produk dengan Keputusan Pembelian 

 

2. Hubungan Kualitas Pelayanan (X2) terhadap keputusan 

Pembelian (Y). 

Kualitas Pelayanan sebagai ukuran seberapa baik tingkat 

layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi 

pelanggan. Pelanggan mengonsumsi dan merasakan pelayanan 

yang diberikan, sehingga merekalah yang seharusnya menilai 

dan menentukan kualitas pelayanan.
51

  

Namun beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa 

kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. seperti pada penelitian yang dilakukan oleh 

Febriano Clinto Polla, Lisbeth Mananeke, dan Rita N Tatoreh. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada 99 

responden bahwa secara parsial kualitas pelayanan tidak 

                                                         
50 Hesti Widiastuti, ―Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Keputusan Pembelian.‖ 
51 Weenas, ―Kualitas Produk, Harga, Promosi Dan Kualitas Pelayanan 

Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Spring Bed Comforta,‖ 609. 
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berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada 

PT Indomaret Manado Unit Jalan Sea.
52

 

Apabila kualitas pelayanan suatu usaha memiliki 

pelayanan yang baik dan sesuai dengan keinginan konsumen 

maka akan terbentuk suatu keputusan pembelian. Jadi, 

semakin baiknya kualitas pelayanan maka akan semakin 

tinggi keputusan pembelian masyarakat dalam membeli suatu 

produk.  

Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Masfufah Hanik Akbar dan Augusty Tae 

Ferdinand, dengan dilakukannya penelitian kepada 100 

responden. Dalam penelitian ini mengidentifikasi bahwa 

kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang dominan terhadap 

keputusan pembelian.
53

 

Dari uraian diatas maka hipotesis tersebut sebagai berikut: 

Kualitas Pelayanan ↑- Keputusan Pembelian ↑(+) 

Kualitas Pelayanan ↓- Keputusan Pembelian ↓ (+) 

Ha   :  Ada pengaruh positif dan signifikan antara Kualitas 

Pelayanan dengan Keputusan Pembelian  

H0     :  Tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara 

Kualitas Pelayanan dengan Keputusan Pembelian 

 

3. Hubungan Citra Merek (X3) terhadap Keputusan Pembelian 

(Y). 

Citra Merek adalah persepsi konsumen (bagaimana mereka 

memandangnya) tentang suatu merek. Citra merek adalah 

deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap 

merek tertentu. Citra merek merupakan suatu proses dimana 

                                                         
52 Febriano Clinton Polla, Lisbeth Mananeke, ―Analisis Pengaruh Harga, 

Promosi, Lokasi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Pt. 
Indomaret Manado Unit Jalan Sea.‖ 

53 Masfufah Hanik Akbar, ―Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan 

Pembelian Pada Kafe Five Point Semarang.‖ 
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seseorang memilih, dan mengartikan informasi untuk 

menciptakan suatu gambaran yang berarti.
54

  

Namun beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa 

citra merek tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Masfufah Hanik 

Akbar dan Augusty Tae Ferdinand. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan terhadap 100 konsumen, 

membuktikan bahwa secara parsial citra merek tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada 

kafe five points semarang.
55

  

Apabila merek suatu produk maupun jasa memiliki 

reputasi yang buruk maka tidak akan terbentuk suatu 

keputusan pembelian. sikap terhadap merek adalah pernyataan 

yang menilai bagus atau tidaknya terhadap suatu produk. 

semakin baiknya citra merek dimata konsumen maka akan 

semakin tinggi keputusan pembelian masyarakat dalam 

membeli suatu produk. Hal ini menandakan bahwa saat citra 

merek suatu produk akan meningkat maka keputusan 

pembelian konsumen pada produk akan meningkat.  

Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Suri Amalia dengan dilakukannya penelitian 

kepada 96 responden . Dalam penelitian ini mengidentifikasi 

bahwa citra merek memiliki pengaruh yang dominan terhadap 

keputusan pembelian.
56

 

Dari uraian diatas maka hipotesis tersebut sebagai berikut: 

Citra Merek ↑- Keputusan Pembelian ↑(+) 

Citra Merek ↓- Keputusan Pembelian ↓ (+) 

 

                                                         
54 Angelina Rares, ―Pengaruh Harga, Promosi, Lokasi, Citra Merek Dan 

Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Di Toko Bengkel Gaoel 

Manado Town Square,‖ 595. 
55 Masfufah Hanik Akbar, ―Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan 

Pembelian Pada Kafe Five Point Semarang.‖ 
56 Suri Amilia, ―Pengaruh Citra Merek, Harga, Dan Kualitas Produk 

Terhadap Keputusan Pembelian Handphone Merek Xiaomi Di Kota Langsa.‖ 
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Ha   :  Ada pengaruh positif dan signifikan antara Citra Merek   

dengan Keputusan Pembelian  

H0   :  Tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara Citra 

Merek dengan Keputusan Pembelian 

4. Hubungan Lokasi (X4) terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

Lokasi adalah tempat dimana suatu usaha atau aktivitas 

usaha dilakukan. Tempat yang menarik bagi konsumen adalah 

lokasi tempat yang paling strategis, menyenangkan dan 

efisien.
57

 

Apabila lokasi dalam suatu usaha memiliki lokasi yang 

terjangkau dan efisien maka terjadi suatu keputusan untuk 

membeli, tetapi jika lokasi suatu usaha memiliki lokasi yang 

tidak terjangkau dan tidak memungkinkan sangat di kunjungi 

maka tidak akan terjadi suatu keputusan pembelian. 

 

Dari uraian diatas maka hipotesis tersebut sebagai berikut: 

Lokasi ↑- Keputusan Pembelian ↑(+) 

Lokasi ↓- Keputusan Pembelian ↓ (+) 

 

Ha   :  Ada pengaruh positif dan signifikan antara Lokasi 

dengan Keputusan Pembelian  

H0   :  Tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara Lokasi 

dengan Keputusan Pembelian 

 

 

 

 

 

 

                                                         
57 Lupiyoadi, Rambat, Manajemen Pemasaran Jasa, 92. 
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Tabel 2.1 

Rangkuman Tabel Pengembangan Hipotesis 

Hubungan Variabel Hasil Penelitian Terdahulu 

      Kualitas Produk → Keputusan 

Pembelian 

             

      Siti Lam’ah, dkk (2020), Hesti 

dan Sri (2014) 

        

       Kualitas Pelayanan → Keputusan 

Pembelian 

      Febriano Clinto Polla, dkk 

(2018), Masfufah dan Augusty 

(2015) 

      Citra Merek → Keputusan 

Pembelian 

      Masfufah dan Augusty (2015), 

Suri Amalia (2017) 

Lokasi → Keputusan Pembelian Puspa, dkk (2017) 

  

Keterangan Tabel: 

  Penelitian yang tidak signifikan  

  Penelitian yang signifikan 
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