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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian motor 

Honda Beat di Moderasi citra merek dalam perspketif Bisnis Islam, 

didalam penelitian ini terdapat beberapa permasalah seperti hasil 

penelitian yang tidak konsisten ada yang mendukung dan tidak 

mendukung bahwa harga dan kualitas produk berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian, penulis juga melakukan survei secara online 

mengenai permasalah apa saja yang dialami saat menggunakan motor 

Honda Beat. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Data 

yang digunakan adalah data primer dengan cara menyebar kuesioner 

secara online melalui google form kepada pengguna motor Honda 

Beat yang tinggal di Bandar Lampung sebagai populasi. Penelitian ini 

menggunakan sampel non probability sampling, dengan metode 

pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, 97 

adalah jumlah responden ditentukan menggunakan rumus unknwon 

populations, serta menggunakan SmartPLS sebagai pengolah data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel harga dan 

kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Moderasi citra merek memperlemah hubungan 

antara harga dan keputusan pembelian, sedangkan moderasi citra 

merek memperkuat hubungan antara kualitas produk dan keputusan 

pembelian. Dalam perspektif bisnis Islam, harga Honda Beat sesuai 

dengan pendapatan konsumen, Honda Beat juga terus menjaga 

kepercayaan konsumen dengan benar-benar memberikan kualitas 

produk yang dijanjikan, keputusan pembelian Honda Beat sesuai 

dengan nilai-nilai Islam, citra merek yang dibangun oleh Honda Beat 

juga telah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dengan tidak menjiplak, 

meniru, atau memalsukan merek.  

 

Kata kunci: harga, kualitas produk, keputusan pembelian, citra merek 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to see if price and product quality 

have an impact on purchasing decisions for Honda Beat bikes in the 

context of brand image moderation in Islamic business. There are 

several issues with this study, including inconsistent research results, 

those who support and those who do not support that price and 

product quality affect purchasing decisions, and the author also 

conducted an online survey about what problems people had when 

using a Honda Beat. 

This research takes a quantitative approach. The data was 

gathered through the distribution of online surveys via Google Form 

to Honda Beat motorbike owners in Bandar Lampung. This study 

employs non probability sampling with a purposive sampling 

strategy, with a total of 97 respondents calculated using the formula 

for unknown populations and SmartPLS as the data processor. 

The findings revealed that pricing and product quality variables 

influenced purchasing decisions in a positive and significant way. 

The association between price and purchase decisions is weakened 

by brand image moderation, whereas the relationship between 

product quality and purchase decisions is strengthened. In terms of 

Islamic business, Honda Beat's price corresponds to consumer 

income; Honda Beat also maintains consumer confidence by 

consistently delivering the promised product quality; Honda Beat's 

purchasing decision is consistent with Islamic ideals; and Honda 

Beat's brand image has improved. Following Islamic beliefs, avoid 

plagiarizing, copying, or misrepresenting brands. 

 

Keywords: price, product quality, buying decision, brand image 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

KEMENTRIAN AGAMA 

UIN RADEN INTAN LAMPUNG 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung 35131, Tlp. (0721) 703289 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama   : Wahyudin Sidik 

NPM   : 1851040220 

Jurusan/Prodi  : Manajemen Bisnis Syariah 

Fakultas  : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  

 

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “PENGARUH HARGA 

DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN MOTOR HONDA BEAT DI MODERASI CITRA 

MEREK DALAM PERSPEKTIF BISNIS ISLAM” adalah benar-

benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau 

saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk 

dan telah disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain 

waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka 

tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.  

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi 

 

Bandar Lampung, 2 Februari 2022 

Penulis,  

 

 

 

 

 

Wahyudin Sidik 

1851040220 

 

 







vii 
 

MOTTO 

 

                           

                           

              

 

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 

“Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapanglah, 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan,“Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan 

mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 

Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

(Al-Quran Surat Al-Mujadilah Ayat 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran dan 

memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya 

uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah terkait 

dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut, diharapkan 

agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi 

yang penulis maksud.  

Adapun skripsi ini berjudul: ―Pengaruh Harga dan Kualitas 

Produk Terhadap Keputusan Pembelian Motor Honda Beat di 

Moderasi Citra Merek dalam Perspektif Bisnis Islam‖. Untuk itu 

perlu diuraikan pengertian dan istilah–istilah judul diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau 

perbuatan seseorang.
1
 

2. Harga adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang.
2
 

3. Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk 

menjalankan fungsinya meliputi keandalan, daya tahan, 

ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan produk, serta 

atribut bernilai lainnya.
3
 

4. Keputusan pembelian adalah pemilihan dari berbagai alternatif 

yang tersedia kemudian diputuskan untuk dibeli atau tidak.
4
 

                                                           
1Meity Taqdir Qodratilah, Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar 

Pusat Bahasa, Edisi 2. (Jakarta: Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa, 

kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011). 400 
2Buchari Alma, Manajemen Pemasaran & Pemasaran Jasa (Bandung: 

Alfabeta, 2016). 169 
3Kotler dan Amstrong, Dasar-Dasar Pemasaran (Jakarta: Perhallindo, 2011). 

27 
4Jacky Sumarauw, Agus Soegoto, And Daniel Tampi, ‗Pengaruh Kualitas 

Produk, Harga, Dan Daya Tarik Iklan Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor 



 
 

 

2 

5. Moderasi adalah variabel yang fungsinya memengaruhi 

hubungan langsung antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. Pengaruh dari variabel moderasi dapat memperkuat 

atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan 

variabel terikat.
5
 

6. Citra merek didefinisikan sebagai gabungan komentar dan 

kepercayaan yang dimiliki oleh konsumen terhadap suatu 

produk yang ditanamkan dalam ingatan konsumen itu sendiri.
6
 

7. Perspektif adalah metode menggambarkan tiga dimensi pada 

media dua dimensi. Perspektif diartikan juga sebagai sudut 

pandang.
7
 

8. Bisnis Islam adalah serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai 

bentuk kegiatan yang tidak dibatasi dalam jumlah, 

kepemilikan, keuntungan, tapi dibatasi cara untuk 

mendapatkan dan menggunakan hartanya dengan aturan halal 

dan haram.
8
 

Berdasarkan penegasan judul diatas penulis memiliki variabel 

X yaitu harga dan kualitas produk yang akan dibahas oleh penulis 

apakah memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian motor 

Honda Beat yang merupakan variabel Y. Didalam penelitian ini 

juga penulis menambahkan variabel Z yaitu citra merek yang akan 

memperkuat atau memperlemah hubungan variabel X yaitu harga 

dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian motor Honda 

Beat dalam perspektif bisnis Islam. 

                                                                                                              
Honda Scoopy Pada Pt. Daya Adicipta Wisesa‘, Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, 

Bisnis Dan Akuntansi, 2016. 
5Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis (Jakarta: Salemba Empat, 

2016). 50 
6Fahmi Huzal Alifi, N Rachman, And Afi Rachmat Slamet, ‗Pengaruh Citra 

Merek, Kualitass Produk Dan Harga Terhadap Perpindahan Merek Produk Sepeda 

Motor Honda Beat‘, E – Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas 

Ekonomi Unisma, 2019. 
7Salim Peter, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer 
8Yulina Anisa, ―Pengaruh Price, Online Customer Review, Dan Islamic 

Branding Terhadap Keputusan Pembelian Pada Aplikasi Shopee Menurut Perspektif 

Bisnis Islam (Studi Pada Mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung Angkatan 

2017)‖ ((Skipsi UIN Raden Intan Lampung, 2021), n.d.).2 



 
 

 

3 

B. Latar Belakang Masalah 

Harga menjadi salah satu pertimbangan utama dalam 

memutuskan membeli suatu produk, semakin murah produk 

biasanya juga dibarengi dengan banyaknya jumlah konsumen, tapi 

harga harus diimbangi juga dengan kualitas produk yang 

dihasilkan, jika harga murah tapi kualitas produk kurang 

konsumen juga akan meninggalkan produk tersebut. Harga juga 

menjadi perbandingan dengan produk yang lain, harga dapat 

diukur berdasarkan manfaat dari produk tersebut semakin tinggi 

manfaat permintaannya akan tinggi juga.
9
 Harga adalah nominal 

uang tertentu yang harus dibayarkan untuk mendapatkan suatu 

produk tertentu.
10

 Harga juga dapat diartikan biaya yang harus 

dikeluarkan atas sesuatu produk. Bagi penjual sendiri harga adalah 

pendapatan dan sumber utama dari keuntungan suatu usaha.
11

 

Untuk variabel harga penulis tambahkan dalam penelitian ini 

berdasarkan saran penelitian terdahulu dari Aina.
12

 

Kualitas produk merupakan gabungan dari berbagai 

karakteristik suatu produk yang diharapkan dapat memuaskan 

konsumen atau pengguna produk tersebut, kualitas produk juga 

harus direalisasikan dengan memberi kepuasan kepada konsumen 

yang didapat secara langsung ataupun yang tersirat.
13

 Kualitas 

                                                           
9Dani Chandra Utama, ―Pengaruh Inovasi Produk dan Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Di Kota Bekasi,‖ Jurnal Perspektif 

(2019). 
10Ahmad Fambang Hermawan, Retno Endah Supeni, and Akhmad F. Rozi, 

―Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Sepeda Motor Honda Beat Di Dealer MPM Motor Kalisat - Jember,‖ 

Jurnal Manajemen dan Bisnis: Performa (2019). 
11Siti Lam‘ah Nasution, Christine Herawati Limbong, And Denny Ammari 

Ramadhan, ―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),‖ 

Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen) (2020). 
12Nor Aina, ―Pengaruh Iklan dan Citra Merk Terhadap Keputusan Pembelian 

Sepeda Motor Honda Beat Di Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang 

Samarinda,‖ Ejournal Administrasi Bisnis, Issn 2355-5408 , (2017). 192 
13Sumarauw, Soegoto, And Tampi, ―Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Dan 

Daya Tarik Iklan Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Scoopy Pada 

Pt. Daya Adicipta Wisesa.‖Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 

2016 
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produk merupakan salah satu alasan konsumen untuk membeli 

suatu produk, kualitas produk yaitu kemampuan suatu produk itu 

melaksanakan fungsinya meliputi daya tahan, keandalan, 

ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan, dalam arti singkat 

kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk 

menjalankan fungsi sesuai dengan apa yang diinginkan.
14

 Jika 

kualitas produk bagus dan dapat dipercaya, maka produk tersebut 

tertanam dibenak konsumen dan bersedia membayar dengan 

jumlah nominal tertentu untuk bisa mendapatkan produk 

tersebut.
15

 Untuk variabel kualitas produk penulis tambahkan 

dalam penelitian ini berdasarkan saran penelitian terdahulu dari 

Firdananda.
16

 

Keputusan pembelian sangatlah unik karena setiap individu 

berbeda-beda terhadap pilihan suatu produk dimana hal ini 

membentuk suatu selera terhadap merek dalam kelompok pilihan 

dan membeli merek yang disukai. Para konsumen sangat kritis 

terhadap pilihan produk tersebut, karena begitu banyak produk 

alternatif yang ditawarkan, semakin berkualitas produk yang 

ditawarkan maka keputusan untuk membeli suatu produk semakin 

besar.
17

 Untuk variabel keputusan pembelian penulis tambahkan 

berdasarkan saran dari penelitian terdahulu Alifi.
18

 

                                                           
14Ninik Dwi Atmini and Intan Farawati, ―Pengaruh Kualitas Produk Dan 

Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Honda Beat Di Kecamatan Semarang 

Utara,‖ Jurnal Bingkai Ekonomi (2019). 
15Arham Djauharuddin et al., ―Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kualitas 

Produk Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Beat Pada Pt.Tunas 

Dwipa Matra Cabang Parepare,‖ Akmen Jurnal Ilmiah (2020). 642 
16Wardhatul Firdananda Hariyanto, Sutrisno Djaja, and Sukidin Suk, 

―Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

Motor Honda Beat Di Dealer Garuda Motor I Kecamatan Gambiran Kabupaten 

Banyuwangi,‖ Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu 

Ekonomi dan Ilmu Sosial (2018). 
17Inayah Fitri, ―Pengaruh Iklan Dan Citra Merek Terhadap Keputusan 

Pembelian Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pengguna Sepeda 

Motor Honda Beat Di Kelurahan Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat)‖ 

(UIN Raden Intan Lampung, 2017, n.d.). 21 
18Alifi, Rachman, and Slamet, ―Pengaruh Citra Merek, Kualitass Produk Dan 

Harga Terhadap Perpindahan Merek Produk Sepeda Motor Honda Beat.‖ 
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Citra merek adalah bagaimana suatu produk tersebut dinilai 

oleh konsumen.
19

 Citra merek berasal dari pengalaman pribadi 

tentang produk tersebut yang menjadi bahan pertimbangan untuk 

memutuskan pembelian.
20

 Citra merek suatu produk yang 

terbentuk akan menambah nilai positif suatu produk. Citra merek 

merupakan suatu pembeda yang khas dengan produk yang lain 

meskipun produk sejenis, dengan citra merek yang baik konsumen 

bisa langsung memutuskan untuk melakukan pembelian suatu 

produk, citra merek sangat penting untuk suatu produk, oleh 

karena itu setiap produk akan memberikan yang terbaik sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, dengan citra merek 

yang baik maka suatu produk bisa bertahan, bahkan bisa 

menghadapi persaingan dalam pangsa pasar yang dihadapi. Untuk 

variabel citra merek penulis tambahkan berdasarkan saran dari 

penelitian terdahulu  Aditya.
21

 

Dalam kegiatan bisnis juga harus sesuai dengan perspektif 

Islam, hal ini ditegaskan didalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 

105:  

                    

        

Artinya: Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, 

hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan 

mereka itulah pembohong.  

                                                           
19N K K Nindya and M R A Reza, ―Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek 

Dan Iklan Terhadap Keputusan Pembelian Honda Beat,‖ Eco-Socio: Jurnal ilmu dan 

Pendidikan … 4, no. 1 (2020): 42–46. 
20Nor Aina, ―Pengaruh Iklan Dan Citra Merk Terhadap Keputusan Pembelian 

Sepeda Motor Honda Beat Di Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang 

Samarinda,‖ Ejournal Administrasi Bisnis, Issn 2355-5408 , (2017). 182 
21Thomas Aditya Wicaksana, Suharyono, And Kadarisman Hidayat, 

―Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan (Survei Pada 

Pengguna Sepeda Motor Merek Honda Beat Di Sarana Kartika Motor Kabupaten 

Magelang),‖ Jurnal Administrasi Bisnis (Jab) (2018). 
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Ayat diatas menjelaskan bahwa kita dilarang untuk berbohong 

salah satunya dalam kegiatan bisnis agar tidak merugikan 

konsumen dan juga untuk menciptakan citra merek yang baik dari 

suatu produk, selain itu dengan melakukan bisnis yang jujur kita 

akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. 

Kenapa banyak masyarakat Indonesia lebih memilih 

transportasi seperti motor, jawabnya sangat sederhana, sepeda 

motor merupakan alat transportasi utama bagi sebagian besar 

masyarakat Indonesia, dengan tingkat pendapatan masyarakat 

yang relatif rendah dan infrastruktur yang tidak memadai, banyak 

orang memilih sepeda motor sebagai alat transportasinya. 

Indonesia sendiri memiliki banyak merek sepeda motor yang 

saling bersaing untuk menarik perhatian konsumen. Persaingan di 

industri otomotif sangat ketat, terutama pada produksi sepeda 

motor di Indonesia. Jenis dan model yang dihadirkan semakin 

beragam, dengan keunggulan masing-masing. Pabrikan sepeda 

motor dari Asia, Eropa, Amerika, dan lokal berebut masuk ke 

pasar sepeda motor Indonesia.  

Berdasarkan data penjualan anggota dari AISI (Asosiasi 

Industri Sepeda Motor Indonesia) yang dirilis Maret 2021 

sepanjang periode tersebut penjualan kendaraan roda dua secara 

wholesales didalam negeri sebesar 521.424 unit. Dari data 

tersebut, tercatat bahwa Honda mampu mengungguli diposisi 

pertama dengan membukukan penjualan didalam negeri sebesar 

412.000 unit dalam sebulan, kemudian disusul Yamaha 104.100 

unit. Sedangkan posisi ketiga diduduki Kawasaki dengan total 

penjualan 4.197 unit, posisi keempat dan kelima ditempati oleh 

Suzuki dengan torehan 1.117 unit dan TVS 10 unit.
22

 

Berdasarkan data dari AISI sebagian besar masyarakat 

Indonesia lebih memilih membeli motor matic dengan berbagai 

alasan dan berdasarkan persepsi yang mereka terima yang menjadi 

                                                           
22https://www.gridoto.com/read/222660193/penjualan-motor-maret-2021-

tembus-500-ribu-unit-lebih-paling-tinggi-selama-pandemi Diakses 01 April 2022 

Pukul 08.19 WIB 

https://www.gridoto.com/tag/honda
https://www.gridoto.com/tag/yamaha
https://www.gridoto.com/tag/kawasaki
https://www.gridoto.com/tag/suzuki
https://www.gridoto.com/tag/tvs
https://www.gridoto.com/read/222660193/penjualan-motor-maret-2021-tembus-500-ribu-unit-lebih-paling-tinggi-selama-pandemi
https://www.gridoto.com/read/222660193/penjualan-motor-maret-2021-tembus-500-ribu-unit-lebih-paling-tinggi-selama-pandemi
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alasan untuk membeli motor matic dari berbagai merek sesuai 

dengan keinginan masing-masing.  

 

Tabel.1 Distribusi Domestik Motor 2020 

No. Jenis Motor Jumlah Unit Dalam Persen 

1. Motor Bebek 6% 

2. Motor Matic 87.9% 

3. Motor Sport 6.1% 

Sumber: AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia) 

 

Tabel.2 Distribusi Domestik Motor 2021 

No. Jenis Motor Jumlah Unit Dalam Persen 

1. Motor Bebek 6.30% 

2. Motor Matic 87.58% 

3. Motor Sport 6.12% 

Sumber: AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia)23 

Jenis motor matic menjadi pilihan utama masyarakat 

Indonesia, perhatikan saja data di atas distribusi motor matic pada 

tahun 2020 berjumlah 87.9% berbanding sangat terbalik dengan 

jumlah distribusi motor bebek sebesar 6% dan distribusi motor 

sport diangka yang sama yaitu 6.1% hal yang sama juga terjadi 

pada distribusi sepeda motor pada tahun 2021, distribusi motor 

matic masih sama dengan angka yang sangat dominan yaitu 

sebesar 87.58%, motor bebek 6.30% dan distribusi motor sport 

sebesar 6.12% angka yang tidak jauh berbeda dari 2 tahun terakhir 

distribusi atau penjualan motor matic. Untuk penjualan motor 

jenis matic Honda adalah salah satu merek yang memiliki 

keunggulan dalam penjualan di jenis ini. Honda adalah produsen 

dan distributor sepeda motor terkemuka di Indonesia. Kelebihan 

motor merek Honda adalah sangat irit bahan bakar ditambah 

dengan dengan tingkat keamanan yang tinggi.  

                                                           
23Www.Aisi.Or.Id  Diakses 3 Januari 2022 Pukul 10.17 WIB 

http://www.aisi.or.id/
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Salah satu produk Honda yaitu jenis matic Honda Beat dapat 

diterima dengan baik dan positif dipasar Indonesia. Motor jenis 

Beat telah diakui sebagai motor kepercayaan masyarakat 

Indonesia hal ini bisa dilihat dari berbagai prestasi yang telah 

diraih seperti best brand dikategori matic motorcycle. Keunggulan 

ini juga telah dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi merek 

terpercaya di Indonesia jadi tidak mengherankan jika motor Beat 

memiliki jalur distribusi yang luas. Motor Honda Beat sendiri 

disambut dengan baik pada awal diluncurkan pada tahun 2008 

silam, terbukti dengan semakin meningkatnya permintaan motor 

Honda Beat.
24

 

 

Tabel.3 Penjualan Motor Honda Beat Skala Persen 

No. Nama Dealer Jumlah Penjualan Skala 

Persen 

1. Dealer Honda Patria Anugerah Sentosa (Jl. 

Endro Suratmin ruko 11 F-G, Sukarame, 

Kec.Sukarame Kota Bandar Lampung 35133) 

80% 

2.  PT. Bintang Kharisma Jaya Tbk (Jl. Soekarno 

Hatta No 5a, Labuhan Dalam, Kec. TJ. 

Senang Kota Bandar Lampung 35141) 

60% 

3. Honda Nusantara Surya Sakti Kedaton (Jl. 

Teuku Umar No. 7-8 Kedaton, Kec. Kedaton, 

Kota Bandar Lampung, Lampung 35123) 

75% 

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2021 

Dealer Honda Patria Anugerah Sentosa merupakan dealer 

penjualan dan juga service untuk motor Honda. Dari data diatas 

dapat dilihat bahwa motor Honda Beat menunjang begitu tinggi 

penjualan dari dealer tersebut. Rita Novita Sari (Sales Couter 

Honda Patria Anugerah Sentosa) menjelaskan, ―Diawal pandemi 

penjualan motor Honda sangat berkurang tapi dengan berjalannya 

waktu penjualan bisa perlahan bangkit kembali, di sini sekitar 

80% penjualan motor itu di dominasi oleh motor Honda Beat‖ 

                                                           
24Inayah Fitri, ―Pengaruh Iklan Dan Citra Merek Terhadap Keputusan 

Pembelian Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam‖ (Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung, 2017). 24 
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Rita juga menambahkan bahwa promosi penjualan selama 

pandemi beralih ke media sosial karena menghindari kontak 

secara langsung, tapi pada masa pandemi ini pembeli justru 

banyak yang datang langsung ke dealer untuk membeli produk 

Honda. ―Selama pandemi ini justru banyak yang membeli dan 

membayar secara langsung‖ jelas Rani selaku sales counter 

(21/9/2021) pukul 11.35 WIB.  

Hal yang sama juga terdapat didealer PT. Bintang Kharisma 

Jaya Tbk motor matic Honda Beat mendominasi dalam penjualan, 

―Motor Honda Beat penjualannya cukup tinggi, dari 100% 

penjualan motor Beat sekitar 60%‖. Jelas Emilia sebagai sales 

counter PT. Bintang Kharisma Jaya Tbk (22/9/2021) pukul 09.17 

WIB. Alasan utama konsumen membeli motor Honda Beat 

menurut Emilia selaku sales counter adalah memiliki harga yang 

terjangkau, berdasarkan survei yang dilakukan konsumen yang 

memiliki motor Honda Beat merasakan nyaman dalam 

menggunakan motor, irit bahan bakar, dan motor Honda Beat juga 

bisa digunakan oleh orang tua, remaja untuk keperluan sekolah 

dan kuliah, motor Honda Beat masuk untuk pengguna diberbagai 

kalangan usia. Promosi yang dilakukan dealer Bintang Kharisma 

Jaya dengan cara memanfaatkan media sosial, melakukan 

kunjungan, telepon konsumen, dan datang langsung ke konsumen. 

Honda Nusantara Surya Sakti Kedaton mengemukakan 

pendapat yang sama bahwa penunjang penjualan dealer berasal 

dari motor Honda Beat, ―Motor Beat menjadi penjualan yang 

paling dominan di dealer ini dibanding dengan jenis motor Honda 

yang lain sekitar 75%‖ ungkap Arianto selaku sales executive 

(22/9/2021) Pukul 13.11 WIB. 

Variabel harga dan kualitas produk, merupakan variabel bebas 

atau variabel Independent dari penelitian yang dilakukan oleh 

penulis, dimana variabel ini yang melatarbelakangi keputusan 

pembelian motor Honda Beat. Harga dapat diartikan sejumlah 

uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi 
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dari produk dan pelayanannya.
25

 Harga menjadi salah satu alasan 

kosumen tertarik dengan motor Honda Beat.
26

 Kualitas produk  

Honda Beat merupakan daya tarik bagi konsumen, seperti bisa 

menghemat pengeluaran konsumen, daya tahan Honda Beat baik, 

dan disain yang menarik.
27

 Kualitas produk memiliki dampak 

langsung pada kinerja produk oleh karena itu kualitas 

berhubungan langsung dengan keputusan pembelian konsumen.
28

 

Maka dari itu penulis melakukan pra-survei terhadap 100 orang 

responden pengguna Honda Beat untuk menguji apakah ada 

masalah di variabel harga dan kualitas produk motor Honda Beat, 

dapat dilihat dari penyebaran 100 kuesioner terhadap konsumen 

terdapat beberapa permasalah pada variabel harga, yaitu: 

1. Harga motor Beat tidak sesuai dengan manfaatnya, memiliki 

responden sebanyak 77. Sebanyak 23 responden tidak setuju 

dengan pernyataan tersebut. 

2. Harga motor Beat tidak sesuai dengan kualitasnya, memiliki 

responden sebanyak 75. Sebanyak 25 responden tidak setuju 

dengan pernyataan tersebut.  

3. Harga motor Beat terjangkau, memiliki responden sebanyak 

90. Sebanyak 10 responden tidak setuju dengan pernyataan 

tersebut. 

4. Harga motor Beat bisa dibandingkan, memiliki responden 

sebanyak 85. Sebanyak 15 responden tidak setuju dengan 

pernyataan tersebut. 

                                                           
25Affif Yudha Tripariyanto and Lukmandono Lukmandono, ―Pengaruh 

Kualitas Produk, Harga Produk, Promosi Dan Layanan Purna Jual Terhadap 

Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda (Type Beat Mathic) (Studi Kasus Pada 

Siswa Smk Al Bashtomi Loceret Nganjuk),‖ JATI UNIK : Jurnal Ilmiah Teknik dan 

Manajemen Industri (2018). 
26Yoga Aditya Anggana Putra, ―Pengaruh Strategi Promosi Dan Harga 

Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Beat Di Kabupaten Lampung 

Tengah (Studi Pada Tunas Dwipa Matra Cabang Trimurjo),‖ E-Jkppjurnal Kebijakan 

& Pelayanan Publik 3 (2017): 2. 
27Selvia rahmi, Jhon Rinaldo, and Rizka Hadya, ―Pengaruh Kualitas Produk 

Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Matik Honda Beat,‖ 

Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana (2019). 
28Ibid. 5 
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Dari pernyataan diatas dapat diketahui hasil pra-survei 100 

responden, pada pernyataan nomor satu menjelaskan bahwa harga 

motor Beat tidak sesuai dengan manfaatnya memiliki reponden 

sebanyak 77 sedangkan 23 responden tidak setuju, pernyataan 

kedua menjelaskan bahwa harga motor Beat tidak sesuai dengan 

kualitasnya memiliki 75 responden sebanyak 25 tidak setuju, 

pernyataan ketiga sebanyak 90 responden setuju dengan 

pernyataan bahwa harga motor Beat terjangkau sedangkan 10 

responden tidak setuju. Pernyataan keempat harga motor Beat bisa 

dibandingkan memiliki 85 responden dan 15 responden tidak 

setuju dengan pernyataan tersebut. Sedangkan dari penyebaran 

100 kuesioner penelitian mengenai permasalah pada variabel 

kualitas produk terdapat beberapa permasalah sebagai berikut: 

1. Honda Beat memiliki kendala pada kecepatan, rem, dan 

perawatan memiliki responden sebanyak 90. Sebanyak 10 

responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 

2. Ketidaknyamanan motor Honda Beat membuat saya membeli 

motor merek lain memiliki responden sebanyak 83. Sebanyak 

17 responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 

3. Motor Honda Beat perlu service berulang memiliki responden 

sebanyak 95.  Sebanyak 5 responden tidak setuju dengan 

pernyataan tersebut. 

4. Daya tahan produk motor Honda Beat relatif singkat memiliki 

responden sebanyak 80. Sebanyak 20 responden tidak setuju 

dengan pernyataan tersebut. 

5. Disain motor menjadi alasan saya melakukan keputusan 

pembelian memiliki responden sebanyak 95. Sebanyak 5 

responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 

6. Banyak pilihan merek dan jenis motor memudahkan saya 

memutuskan pembelian memiliki responden sebanyak 95. 

Sebanyak 5 responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 

7. Pelayanan dealer Honda sudah baik memiliki responden 

sebanyak 93. Sebanyak 7 responden tidak setuju dengan 

pernyataan tersebut. 
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8. Motor Beat memiliki reputasi yang baik memiliki responden 

sebanyak 97. Sebanyak 3 responden tidak setuju dengan 

pernyataan tersebut. 

Dari uraian diatas dapat diketahui hasil pra-survei 100 

responden, pada pernyataan pertama responden memiliki respon 

yang beragam mulai dari masalah kecepatan, terutama digunakan 

saat berboncengan tenaga motor Honda Beat yang dirasakan 

kurang dan ketika melewati tanjakan, kendala pada rem, lampu 

motor, bagian bawah motor yang telalu rendah sehingga 

menyentuh tempat yang lebih tinggi seperti polisi tidur dan 

menyebabkan kerusakan pada motor yang terlalu rendah sehingga 

membutuhkan perhatian khusus agar bisa tetap nyaman 

digunakan, memiliki reponden sebanyak 90 sedangkan 10 

responden tidak setuju. Pernyataan kedua salah satu alasan 

kosumen membeli motor lain karena ketidaknyaman saat 

digunakan, memiliki reponden sebanyak 83 sedangkan 17 

responden tidak setuju. Pernyataan ketiga menjelaskan bahwa 

motor Honda Beat perlu service berulang karena mengalami 

kendala atau kerusakan, memiliki reponden sebanyak 95 

sedangkan 5 responden tidak setuju. Pernyataan keempat 

menjelaskan bahwa daya tahan Honda Beat relatif singkat tapi hal 

ini tidak semua dirasakan oleh penggunanya, memiliki reponden 

sebanyak 80 sedangkan 20 responden tidak setuju. Pernyataan 

kelima disain motor yang baik menjadi salah satu alasan untuk 

melakukan keputusan pembelian, memiliki reponden sebanyak 95 

sedangkan 5 responden tidak setuju. Pernyataan keenam 

menjelaskan bahwa semakin banyak merek dan jenis motor, 

mempermudah konsumen dalam melakukan keputusan pembelian, 

memiliki reponden sebanyak 95 sedangkan 5 responden tidak 

setuju. pernyataan ketujuh menjelaskan bahwa pelayanan dealer 

Honda Beat sudah baik, memiliki reponden sebanyak 93 

sedangkan 7 responden tidak setuju. Pernyataan kedelapan 

menjelaskan bahwa motor Honda Beat memiliki reputasi yang 

baik dimata konsumen, memiliki reponden sebanyak 97 

sedangkan 3 responden tidak setuju. 
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Itulah beberapa permasalah yang muncul dari variabel harga 

dan variabel kualitas produk, hal yang kurang lebih sama penulis 

kutip dari liputan6.com bahwa permasalah di Honda Beat terdapat 

3 bagian utama yaitu, pertama ground clearance (ruang diantara 

dasar ban dan bagian bawah motor) dampaknya bisa dirasakan 

kurang nyaman terutama jika motor digunakan untuk 

berboncengan maka bagian bawah akan langsung berbenturan 

dengan dasar yang relatif tinggi dan bergelombang contoh saja 

jika melewati polisi tidur. Kedua lampu depan cepat mati. Ketiga 

tenaga kurang, terutama dirasakan jika melewati tanjakan, meski 

saat itu gas sudah penuh.
29

 Masalah pada Honda Beat khususnya 

tipe injeksi tak ada bedanya dengan masalah motor injeksi lainnya. 

Kerusakan biasanya muncul karena usia pakai dan tidak 

mengalami perawatan semestinya. Apabila dibiarkan, masalah di 

Honda Beat ini bisa membuat motor mogok tiba-tiba. Alasannya, 

karena ada salah satu komponen yang berhenti bekerja atau tidak 

bisa berjalan semestinya.
30

 

Permasalah yang muncul dalam perspektif bisnis Islam dalam 

penelitian ini pada variabel pertama harga, perbedaan harga antara 

penjualan kredit dan penjualan cash motor Honda Beat, dengan 

adanya perbedaan harga tersebut dimana harga kredit lebih mahal 

jumlah pembayarannya jika dibandingkan dengan cash apakah 

termasuk unsur riba atau tidak. Salah satu bos leasing terkemuka, 

PT Adira Finance Willy Suwandi menjelaskan, mayoritas pembeli 

kendaraan bermotor masih menggunakan skema kredit. 

Setidaknya, ada 80% yang memilih cara mengangsur, sedangkan 

sisanya kontan. Hanya pembelian lewat kredit memang selalu 

lebih mahal ketimbang kontan.
31

 Permasalah kedua pada variabel 

kualitas produk dalam perspektif bisnis Islam adalah perlu servis 

berulang pada berbagai komponen motor Honda Beat, baru-baru 

ini beredar suatu kabar mengenai kecurangan atau skandal service 

                                                           
29Https://Www.Liputan6.Com/Otomotif/Read/2880868/3-Masalah-Umum-

Honda-Beat-Dan-Solusinya Diakses 14 November 2021 Pukul 21.53 WIB 
30Https://Www.Carmudi.Co.Id/Journal/Penyakit-Honda-Beat-Dan-Solusinya/ 

Diakses 14 November 2021 Pukul 21.59 WIB 
31....https://www.republika.co.id/berita/okl5le313/beli-kendaraan-dengan-

kredit-apakah-termasuk-riba Diakses 19 November 2021 Pukul 08.05 WIB 

https://www.liputan6.com/otomotif/read/2880868/3-masalah-umum-honda-beat-dan-solusinya
https://www.liputan6.com/otomotif/read/2880868/3-masalah-umum-honda-beat-dan-solusinya
https://www.carmudi.co.id/journal/penyakit-honda-beat-dan-solusinya/
https://www.republika.co.id/berita/okl5le313/beli-kendaraan-dengan-kredit-apakah-termasuk-riba
https://www.republika.co.id/berita/okl5le313/beli-kendaraan-dengan-kredit-apakah-termasuk-riba
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terjadi di dealer resmi PT Astra Honda Motor, yang membuat 

konsumen merugi. Sebagai contoh, suatu komponen atau 

sparepart masih bagus disuruh ganti supaya target penjualan toko 

tercapai, sehingga membuat biaya perbaikan mahal tapi minim 

perubahan yang dirasa yang penulis kutip dari kompas.com.
32

 

Penelitian ini dilakukan dengan menambahkan variabel 

pertama yaitu harga, menurut Shofwan harga mempunyai 

pengaruh positif tidak signifikan kepada keputusan pembelian 

pada motor Honda Beat.
33

 Lukmandono menyatakan harga 

mempunyai pengaruh yang positif dan searah terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor Honda Beat.
34

 Pendapat berbeda dari 

Wulandari harga tidak berpengaruh terhadap volume penjualan, 

dimana kenaikan harga justru akan menyebabkan volume 

penjualan menurun.
35

 Hal yang sama juga berasal dari penelitian 

Setyorini yang menyatakan bahwa harga memiliki pengaruh 

negatif terhadap konsumen dalam membeli motor Honda Beat. 

Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Pradana menyatakan bahwa 

harga mempengaruhi keputusan pembelian secara signifikan.
36

 

Kualitas produk variabel kedua yang penulis tambahkan dalam 

penelitian ini, menurut Djauharuddin kualitas produk secara 

parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian motor Honda 

                                                           
32....https://otomotif.kompas.com/read/2021/10/25/082200315/dugaan-

skandal-di-bengkel-ahass-ini-kata-teknisi-honda?page=all Diakses 19 November 

2021 Pukul 08.31 WIB 
33Heni Nastiti Thoriq Shofywan, Lina Aryani, ―Pengaruh Harga, Kualitas 

Produk, Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Montor Honda Beat,‖ 

Korelasi 2 (2021): 362–376. 
34Affif Yudha Tripariyanto and Lukmandono Lukmandono, ―Pengaruh 

Kualitas Produk, Harga Produk, Promosi Dan Layanan Purna Jual Terhadap 

Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda (Type Beat Mathic) (Studi Kasus Pada 

Siswa Smk Al Bashtomi Loceret Nganjuk),‖ JATI UNIK : Jurnal Ilmiah Teknik dan 

Manajemen Industri 1, no. 2 (2018): 111. 
35Nur Wulandari, Suwarto, and Selamet Fuadi, ―Pengaruh Harga , Distribusi 

Dan Promosi Terhadap Volume Penjualan Motor Honda Beat‖ 2, no. 2 (2021). 
36Dedhy Pradana, Syarifah Hudayah, and Rahmawati Rahmawati, ―Pengaruh 

Harga Kualitas Produk Dan Citra Merek Brand Image Terhadap Keputusan 

Pembelian Motor,‖ Kinerja (2018). 

https://otomotif.kompas.com/read/2021/10/25/082200315/dugaan-skandal-di-bengkel-ahass-ini-kata-teknisi-honda?page=all
https://otomotif.kompas.com/read/2021/10/25/082200315/dugaan-skandal-di-bengkel-ahass-ini-kata-teknisi-honda?page=all
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Beat.
37

 Farawati menyatakan hal yang sama bahwa kualitas 

produk berdasarkan penelitian ini berpengaruh positif dan 

siginifikan terhadap keputusan pembelian Honda Beat.
38

 Pendapat 

yang berbeda mengenai kualitas produk menurut Astuti kualitas 

produk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor Honda Beat.
39

 Hermawan menyatakan 

sebaliknya bahwa kualitas produk mempengaruhi signifikan 

terhadap keputusan pembelian.
40

 

Variabel harga dan kualitas produk dalam hasil penelitian 

menunjukkan ketidakkonsistenan maka penulis menambahkan 

variabel citra merek sebagai moderasi untuk memperkuat atau 

memperlemah hubungan variabel harga dan kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian sesuai dengan saran dari penelitian 

terdahulu Aditya.
41

 Variabel citra merek juga merupakan variabel 

yang paling besar pengaruhnya terhadap keputusan pembelian 

Honda Beat menurut pendapat Marsya.
42

 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian pada pengguna sepeda motor Honda Beat 

yang dijadikan sampel dalam penelitian yang berjudul, ―Pengaruh 

Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Motor 

                                                           
37Arham Djauharuddin Et Al., ―Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kualitas 

Produk Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Beat Pada PT.Tunas 

Dwipa Matra Cabang Parepare,‖ Akmen Jurnal Ilmiah (2020). 
38Ninik Dwi Atmini And Intan Farawati, ―Pengaruh Kualitas Produk Dan 

Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Honda Beat Di Kecamatan Semarang 

Utara,‖ Jurnal Bingkai Ekonomi (2019). 
39Eni Puji Astuti, ―Pengaruh Kualitas Produk, Iklan, Dan Citra Merek 

Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Beat (Studi Kasus Pada 

Masyarakat Di Kabupaten Klaten)‖ ((Skipsi Universitas Widya Dharma Klaten, 

2020), n.d.). 
40Hermawan, Supeni, and Rozi, ―Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan 

Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Sepeda Motor Honda Beat Di 

Dealer MPM Motor Kalisat - Jember.‖ 
41Thomas Aditya Wicaksana, Suharyono, And Kadarisman Hidayat, 

―Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan (Survei Pada 

Pengguna Sepeda Motor Merek Honda Beat Di Sarana Kartika Motor Kabupaten 

Magelang),‖ Jurnal Administrasi Bisnis (Jab) (2018). 
42Marsya Ma‘ruvinna El-Mekka Rostianto, Asep M Ramdan, and Faizal 

Mulia, ―Daya Tarik Testimonial Di Sosial Media dan Citra Merek Terhadap 

Keputusan Pembelian,‖ Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) 

3, no. 1 (2019): 8–14. 
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Honda Beat di Moderasi Citra Merek dalam Perspektif Bisnis 

Islam‖. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Identifikasi masalah merupakan poin apa saja yang akan 

muncul didalam penelitian yang akan dilakukan. Identifikasi 

masalah berdasarkan latar belakang diatas adalah untuk 

mengetahui apakah harga dan kualitas produk memiliki pengaruh 

terhadap keputusan pembelian Honda Beat, serta citra merek 

penulis tambahkan sebagai moderasi yang akan memperkuat atau 

memperlemah hubungan antara variabel yang penulis bahas. 

Batasan masalah adalah upaya untuk menetapkan batas 

penelitian agar lebih jelas mana yang harus masuk dalam 

penelitian dan tidak masuk dalam penelitian. Adapun batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah pada pengaruh harga dan 

kualitas produk terhadap keputusan pembelian motor Honda Beat 

serta citra merek sebagai moderasi dan penelitian ini hanya 

berfokus kepada pemilik motor Honda Beat. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan 

masalah untuk skripsi ini adalah: 

1. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

motor Honda Beat? 

2. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian motor Honda Beat? 

3. Apakah citra merek memperkuat atau memperlemah pengaruh 

harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian motor 

Honda Beat? 

4. Bagaimana perspektif bisnis Islam terhadap harga, kualitas 

produk, keputusan pembelian, dan citra merek? 
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E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 

motor Honda Beat. 

2. Mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian motor Honda Beat. 

3. Mengetahui apakah citra merek memperkuat atau 

memperlemah pengaruh harga dan kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian motor Honda Beat. 

4. Mengetahui bagaimana perspektif bisnis Islam terhadap harga, 

kualitas produk, keputusan pembelian, dan citra merek. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan 

manfaat baik untuk penulis sendiri terlebih juga untuk khalayak 

umum, adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi 

temuan baru tentang pengaruh harga dan kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian motor Honda Beat di moderasi 

citra merek dalam perspektif  bisnis Islam. Selain itu penelitian 

ini juga bisa menjadi bahan rujukan, pembelajaran dan 

pertimbangan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 

khususnya prodi Manajemen Bisnis Syariah untuk bahan 

bacaan atau referensi bagi semua pihak. Semoga kajian ini 

bermanfaat dan memberikan pengetahuan dan wawasan baru 

bagi semua pihak.  

2. Manfaat praktis 

a) Manfaat bagi penulis, penelitian ini sebagai pengembangan 

kemampuan penulis didalam bidang penelitian serta 

menerapkan teori yang penulis dapatkan selama perkuliahan 

dan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan yang 

kini penulis tempuh. 
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b) Manfaat bagi perusahaan, penelitian ini digunakan oleh 

perusahaan Honda maupun perusahaan sejenis dalam upaya 

untuk meningkatkan keputusan pembelian melalui harga, 

kualitas produk, dan citra merek. 

c) Manfaat bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah 

wawasan bahwa harga dan kualitas produk serta citra merek 

memiliki pengaruh dalam keputusan pembelian motor 

Honda Beat. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Kajian Pustaka) 

Dari berbagai kajian terdahulu, terdapat beberapa jurnal yang 

topik penelitiannya sama, tapi terdapat beberapa perbedaan dari 

pembahasan, kajian penelitian terdahulu yang relevan di jelaskan 

di bawah ini: 

 

Tabel.4 Kajian Penelitian Terdahulu 

No. 
Peneliti/ 

Tahun 
Judul Penelitian 

Metodologi 

Penelitian 
Hasil 

1. Thoriq 

Shofwan, 

Lina Aryani, 

Heni Nastiti / 

2021 

Pengaruh harga, 

kualitas produk, 

dan citra merek 

terhadap 

keputusan 

pembelian motor 

Honda Beat  

Kuesioner 

Teknik 

pengumpulan 

data. Analisis 

menggunakan 

SmartPLS 3.0 

Harga mempunyai 

pengaruh positif 

tidak signifikan 

kepada keputusan 

pembelian pada 

motor Honda Beat. 

Kualitas produk 

mempunyai 

pengaruh positif dan 

signifikan kepada 

keputusan pembelian 

pada motor Honda. 

Citra merek 

mempunyai 

pengaruh positif dan 

signifikan kepada 
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keputusan pembelian 

pada motor Honda.43 

2. Afiff Yudha 

Tripariyanto 

dan 

Lukmandono 

/ 2018 

Pengaruh 

kualitas produk, 

harga produk, 

promosi, dan 

layanan purna 

jual terhadap 

keputusan 

pembelian 

sepeda motor 

honda (type Beat 

mathic) (Studi 

kasus pada siswa 

SMK Al 

Basthomi 

Loceret 

Nganjuk) 

Mengunakan 

analisis data 

kualitatif, 

kemudian di uji 

dengan software 

SPSS. 

 

Kualitas produk 

mempunyai pengaruh 

yang positif terdapat 

keputusan pembelian 

sepeda motor Honda 

Beat. Harga 

mempunyai pengaruh 

yang positif terdapat 

keputusan pembelian 

sepeda motor Honda 

Beat. Promosi 

mempunyai pengaruh 

yang positif terdapat 

keputusan pembelian 

sepeda motor Honda 

Beat. Layanan purna 

jual mempunyai 

pengaruh yang positif 

dan searah terhadap 

keputusan pembelian 

sepeda motor Honda 

Beat. Kualitas produk 

mempunyai pengaruh 

terhadap keputusan 

pembelian sepeda 

motor Honda Beat.44 

3. Dedhy 

Pradana, 

Syarifah 

Hudayah, 

dan 

Rahmawati. / 

2018 

Pengaruh harga, 

kualitas produk, 

dan citra merek 

brand image 

terhadap 

keputusan 

pembelian motor  

Menggunakan 

teknik Insidental 

Samplin  dalam 

menggumpulkan 

data. 

Variable harga, 

kualitas produk, dan 

citra merek 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian.45 

                                                           
43Thoriq Shofywan, Lina Aryani, ―Pengaruh Harga, Kualitas Produk, Dan 

Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Montor Honda Beat.‖ 
44Tripariyanto and Lukmandono, ―Pengaruh Kualitas Produk, Harga Produk, 

Promosi Dan Layanan Purna Jual Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor 

Honda (Type Beat Mathic) (Studi Kasus Pada Siswa Smk Al Bashtomi Loceret 

Nganjuk).‖ 
45Pradana, Hudayah, and Rahmawati, ―Pengaruh Harga Kualitas Produk Dan 

Citra Merek Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Motor.‖ 
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4. Nurul 

Fatmawati. A 

danEuis 

Soliha / 2017 

Kualitas 

produk, citra 

merek dan 

persepsi harga 

terhadap proses 

keputusan 

pembelian 

konsumen 

sepeda motor 

matic Honda 

Analisis regresi 

linear berganda 

digunakan untuk 

menguji adanya 

pengaruh 

variabel bebas 

terhadap variabel 

terikat. 

Kualitas produk 

berpengaruh positif 

terhadap proses 

keputusan pembelian. 

Citra merek 

berpengaruh positif 

terhadap proses 

keputusan pembelian. 

Persepsi harga 

berpengaruh positif 

terhadap proses 

keputusan 

pembelian.46 

5. Nur 

Wulandari, 

Suwarto, dan 

Selamet 

Fuadi / 2021 

Pengaruh harga, 

distribusi, dan 

promosi 

terhadap volume 

penjualan motor 

Honda Beat 

(Studi kasus 

pada PT. Tunas 

Dwipa 

MatraTulang 

Bawang Barat)  

Jenis penelitian 

adalah deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kuantitatif. 

Harga tidak 

berpengaruh terhadap 

volume penjualan. 

Distribusi 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

volume penjualan. 

Promosi berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap volume 

penjualan. Harga, 

distribusi, dan 

promosi secara 

simultan berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap volume 

penjualan, dengan 

penetapan harga, 

distribusi, dan biaya 

promosi akan 

meningkatkan 

volume penjualan.47 

6. Winarti 

Setyorini / 

Kualitas produk 

memiliki 

Kuesioner 

sebagai alat 

Harga memiliki 

pengaruh negatif 

                                                           
46Nurul Fatmawati and Euis Soliha, ―Kualitas Produk, Citra Merek Dan 

Persepsi Harga Terhadap Proses Keputusan Pembelian Konsumen Sepeda Motor 

Matic ‗Honda,‘‖ Jurnal Manajemen Teori dan Terapan | Journal of Theory and 

Applied Management (2017). 
47Wulandari, Suwarto, and Fuadi, ―Pengaruh Harga , Distribusi Dan Promosi 

Terhadap Volume Penjualan Motor Honda Beat.‖ 
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2012 pengaruh positif 

terhadap 

konsumen 

dalam membeli 

motor Honda 

Beat di 

Bangkalan Bun  

pengumpulan 

data, kemudian 

data dianalisis 

menggunakan 

SPSS Versi 16 

terhadap konsumen 

dalam membeli 

motor Honda Beat di 

Bangkalan Bun. 

Kualitas produk 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

konsumen dalam 

membeli motor 

Honda Beat di 

Bangkalan Bun. 

Promosi memiliki 

pengaruh positif 

terhadap konsumen 

dalam membeli 

motor Honda Beat di 

Bangkalan Bun. 

Distribusi memiliki 

pengaruh positif 

terhadap konsumen 

dalam membeli 

motor Honda Beat di 

Bangkalan Bun.48 

7. Rahmadi, 

dan Nadia 

Afrilliana / 

2018 

Pengaruh 

kualitas produk 

dan harga 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

sepeda motor 

Honda Beat di 

Fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis 

Universitas 

Muhammadiyah 

Untuk 

mengumpulkan 

data, peneliti 

menggunakan 

kuesioner. 

Untuk 

menganalisa 

data, penelitian 

menggunakan 

Regresi Linier 

Berganda. 

Kualitas produk 

secara parsial 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Variabel harga hanya 

akan memiliki 

pengaruh apabila 

disandingkan dengan 

variabel kualitas 

produk.49 

                                                           
48Winarti Setyorini, ―Pengaruh Buran Pemasaran Terhadap Perilaku 

Konsumen Dalam Membeli Sepeda Motor Honda Beat Di Pangkalan Bun,‖ Jurnal 

Spread 2, no. Nomor 2 (2012): 191–198. 
49 Rahmadi dan Nadia Afrilliana Rahmadi, ―Pengaruh Kualitas Produk Dan 

Harga Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Beat Di Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang,‖ Jembatan (Jurnal 

Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, dan Akuntansi) 3 (2018): 1. 
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Palembang  

8. Iful Anwar / 

2015 

Pengaruh harga 

dan kualitas 

produk terhadap 

keputusan 

pembelian  

Pengujian 

secara simultan 

dengan 

menggunakan 

uji F.  

Harga berpengaruh 

signifikan dan negatif 

terhadap keputusan 

pembelian. Kualitas 

produk berpengaruh 

signifikan dan positif 

terhadap keputusan 

pembelian.50 

9. Arham 

Djauharuddin, 

Mulyana 

Machmud, 

Ulyana 

Muslimin, 

Aryuni/2020  

Pengaruh 

kualitas 

pelayanan dan 

kualitas produk 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

sepeda motor 

honda beat pada 

PT.Tunas Dwipa 

Matra cabang 

Parepare  

Kualitatif 

merupakan 

metode 

penelitian ini, 

kemudian data 

yang diperoleh 

di uji dengan alat 

penguji SPSS 

21. 

Kualitas pelayanan 

secara parsial 

berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian 

motor Honda Beat. 

Kualitas produk 

secara parsial 

berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian 

motor Honda Beat. 

Kualitas pelayanan 

dan kualitas produk 

secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap 

keputusan 

pembelian.51 

10. Ninik Dwi 

Atmini, dan 

Intan 

Farawati / 

2019 

Pengaruh 

kualitas produk 

dan promosi 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

Honda Beat di 

Kecamatan 

Semarang Utara  

Kuesioner dan 

wawancara 

untuk olah data. 

Perhitungannya 

menggunakan 

uji statistik 

SPSS for 

windows versi 

16.  

Kualitas produk 

berdasarkan 

penelitian ini 

berpengaruh (positif 

dan siginifikan) 

terhadap keputusan 

pembelian Honda 

Beat. Pengaruh 

kualitas produk dan 

promosi terhadap 

keputusan 

pembelian Honda 

                                                           
50Iful Anwar, ―Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan 

Pembelian,‖ Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen 4 (2015). 
51Arham Djauharuddin Et Al., ―Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kualitas 

Produk Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Beat Pada Pt.Tunas 

Dwipa Matra Cabang Parepare,‖ Akmen Jurnal Ilmiah (2020). 
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Beat di Kecamatan 

Semarang Utara dari 

hasil penelitian ini 

positif dan 

signifikan.52 

11. Nindya 

Kartika 

Kusmayati 

dan  

Mochamad 

Reza 

Adiyanto / 

2020 

Pengaruh 

kualitas produk, 

citra merek, dan 

iklan terhadap 

keputusan 

pembelian 

Honda Beat 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif. Data 

yang diperoleh 

dengan 

menggunakan 

metode survey 

(kuesioner 

untuk 

mengetahui 

jawaban 

responden). 

Kualitas produk 

berpengaruh 

terhadap keputusan 

pembelian pada 

dealer Honda Beat 

Sinar Baru 

Pamekasan. 

Keputusan 

pembelian pada 

dealer Honda Sinar 

Baru pamekasan ini 

dengan adanya 

iklan, citra merek, 

dan kualitas produk 

tiap bulan 

penjualannya 

mengalami 

peningkatan dan 

penurunan ini 

disebabkan oleh 

keputusan 

pembelian yang 

meningkat.53 

12. Ahmad 

Fambang 

Hermawan, 

Retno Endah 

Supeni, dan 

Akhmad F 

Rozi / 2019 

Pengaruh 

kualitas produk, 

harga, dan 

promosi 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

konsumen 

sepeda motor 

Teknik 

pengumpulan 

data kuesioner, 

lalu data di 

analisis 

menggunakan 

SPSS 

Terdapat hubungan 

positif dan signifikan 

kualitas produk 

terhadap keputusan 

pembelian secara 

parsial. Terdapat 

hubungan positif dan 

signifikan harga 

terhadap keputusan 

                                                           
52Ninik Dwi Atmini And Intan Farawati, ―Pengaruh Kualitas Produk Dan 

Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Honda Beat Di Kecamatan Semarang 

Utara,‖ Jurnal Bingkai Ekonomi (2019). 
53N K K Nindya And M R A Reza, ―Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek 

Dan Iklan Terhadap Keputusan Pembelian Honda Beat,‖ Eco-Socio: Jurnal Ilmu Dan 

Pendidikan … 4, No. 1 (2020): 42–46. 
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Honda Beat di 

dealer MPM 

Motor Kalisat  

Jember 

pembelian secara 

parsial. Hasil 

pengajuan hipotesis 

telah membuktikan 

terdapat hubungan 

positif dan signifikan 

promosi terhadap 

keputusan pembelian 

secara parsial.54 

13. Eni Puji 

Astuti / 2020 

Pengaruh 

kualitas produk, 

iklan, dan citra 

merek terhadap 

keputusan 

pembelian 

sepeda motor 

Honda 

Beat(Studi kasus 

pada masyarakat 

di Kabupaten 

Klaten )  

 

Metode 

pengambilan 

sampel yang 

dilakukan adalah 

dengan 

penyebaran 

kuesioner 

kepada 

responden. 

Kualitas produk, 

iklan, dan citra merek 

secara simultan 

berpengaruh 

terhadap. Keputusan 

pembelian sepeda 

motor Honda Beat. 

Kualitas produk tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

sepeda motor Honda 

Beat di Klaten. Iklan 

tidak berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian sepeda 

motor Honda Beat di 

Klaten. Citra merek 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

sepeda motor Honda 

Beat di Klaten.55 

14. Dani Haris / 

2018 

Kualitas dan 

desain produk 

dalam 

meningkatkan 

Pengumpulan 

data 

menggunakan 

kuesioner. Alat 

Kualitas produk 

berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan 

terhadap kepuasan 

                                                           
54Hermawan, Supeni, and Rozi, ―Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan 

Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Sepeda Motor Honda Beat Di 

Dealer MPM Motor Kalisat - Jember.‖ 
55Astuti, ―Pengaruh Kualitas Produk, Iklan, dan Citra Merek Terhadap 

Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Beat (Studi Kasus Pada Masyarakat Di 

Kabupaten Klaten).‖ 
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kepuasan dan 

loyalitas 

konsumen (Studi 

Kasus Baju 

Dagadu 

Yogyakarta) 

 

analisis yang 

digunakan 

adalah 

Patial Least 

Square (PLS), 

yaitu SEM yang 

berbasis 

variance, dengan 

software 

SmartPLS 3.0. 

konsumen. Desain 

produk berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap kepuasan 

konsumen. Kualitas 

produk berpengaruh 

positif namun tidak 

signifikan terhadap 

loyalitas. Desain 

produk berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap loyalitas 

konsumen. Kepuasan 

konsumen 

berpengaruh positif 

namun tidak 

signifikan terhadap 

loyalitas konsumen. 

Kualitas produk dan 

desain produk 

simultan berpengaruh 

positif namun tidak 

signifikan terhadap 

kepuasan 

konsumen.56 

15 Hardy Utama, 

dkk  / 2021 

Pengaruh 

kualitas produk, 

kualitas 

pelayanan, dan 

harga terhadap 

keputusan 

pembelian mobil 

Mitsubishi pada 

PT. Sardana 

Indah Berlian 

Motor Medan 

Meggunakan 

pendekatan 

kuantitatif, 

dengan SPSS 

sebagai alat 

anaisis. 

Secara parsial 

kualitas produk tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Kualitas pelayanan 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Harga tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

                                                           
56Dani Haris, ―Kualitas dan Desain Produk Dalam Meningkatkan Kepuasan 

Dan Loyalitas Konsumen (Studi Kasus Baju Dagadu Yogyakarta),‖ Upajiwa 

Dewantara 2, no. 2 (2018): 125–139. 
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keputusan 

pembelian.57 

16. Dhio Rayen 

Rawung, Sem 

G. Oroh, dan 

Jacky S. B. 

Sumarauw / 

2015 

Analisis kualitas 

produk, merek, 

dan harga 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

sepeda motor 

Suzuki pada PT. 

Sinar Galesong 

Pratama Manado  

Penelitian yang 

digunakan 

adalah 

penelitian 

asosiatif dengan 

metode analisis 

regresi linier 

berganda. 

Kualitas produk, 

merek, dan harga 

berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

Kualitas produk tidak 

berpengaruh terhadap 

variabel keputusan 

pembelian. Merek 

mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap variabel 

keputusan pembelian. 

Harga mempunyai 

pengaruh posifif dan 

signifikan terhadap 

variabel keputusan 

pembelian. 58 

17. Inayah Fitri / 

2017 

Pengaruh iklan 

dan citra merek 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

ditinjau dalam 

perspektif  

Ekonomi Islam 

Metode 

pengumpulan 

data dengan 

kuisioner. SPSS 

17 alat analisis 

data. 

Variabel iklan dan 

variabel citra merek 

secara bersama-sama 

atau simultan 

mempengaruhi 

keputusan 

pembelian.59 

18. Fahmi Huzal 

Alifi, 

Rachma, dan 

Afi Rachmat 

Slamet / 2019 

Pengaruh citra 

merek, kualitas 

produk, dan 

harga terhadap 

perpindahan 

merek produk 

sepeda motor 

Metode 

pengumpulan 

menggunakan 

kuesioner. 

Dianalis melalui 

SPSS. 

Citra merek 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

perpindahan merek. 

Kualitas produk 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

perpindahan merek. 

                                                           
57Hardy Utama et al., ―Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Mitsubishi 

Pada Pt . Sardana Indah Berlian Motor Medan‖ III (2021). 
58Dhio Rayen Rawung, Sem Oroh, and Jacky S. Sumarauw, ―Analisis 

Kualitas Produk, Merek Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor 

Suzuki Pada Pt. Sinar Galesong Pratama Manado,‖ Jurnal Riset Ekonomi, 

Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 3, no. 3 (2015): 1298–1308. 
59Fitri, ―Pengaruh Iklan Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian 

Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam.‖ 
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Honda Beat  Hasil yang diperoleh 

dalam penelitian ini 

diketahui variabel 

harga berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap perpindahan 

merek.60 

19. Nor Aina / 

2017 

Pengaruh iklan 

dan citra merek 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

sepeda motor 

Honda Beat di 

Kelurahan 

Mugirejo 

Kecamatan  

Sungai Pinang 

Samarinda 

Teknik 

pengumpulan 

data dilakukan 

dengan metode 

observasi, 

kuesioner, dan 

wawancara. 

Variabel iklan dan 

citra merek, secara 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Variabel iklan dan 

citra merek, secara 

parsial berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Variabel citra merek 

merupakan variabel 

yang berpengaruh 

dominan terhadap 

keputusan 

pembelian.61 

20. Muhaimin 

Daud, Andi 

Artono, dan 

Eni Prastiti / 

2018 

Pengaruh 

kualitas produk, 

citra merek, dan 

harga terhadap 

minat beli 

produk sepeda 

motor Honda 

(Studi Pada 

Mahasiswa 

Fakultas 

Ekonomi 

Manajemen 

Pengumpulannya 

data dilakukan 

menggunakan 

cara memberikan 

daftar 

Kuesioner atau 

pertanyaan 

kepada 

responden. 

Kualitasnya 

produknya 

terpengaruh positif 

terhadap permintaan 

pembelian sepeda 

motor Honda. Citra 

merek berpengaruh 

positif terhadap minat 

beli sepeda motor 

Honda. Harga 

berpengaruh positif 

terhadap minat beli 

                                                           
60Alifi, Rachman, and Slamet, ―Pengaruh Citra Merek, Kualitass Produk Dan 

Harga Terhadap Perpindahan Merek Produk Sepeda Motor Honda Beat.‖ 
61Aina, ―Pengaruh Iklan Dan Citra Merk Terhadap Keputusan Pembelian 

Sepeda Motor Honda Beat Di Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang 

Samarinda.‖ 
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Universitas 

Kadiri) 

sepeda motor 

Honda.62 

 

H. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini sistematika penulisan terdiri dari lima bab 

yaitu bab satu pendahuluan, bab dua  landasan teori dan pengajuan 

hipotesis, bab tiga metode penelitian, bab empat hasil penelitian 

dan pembahasan, dan bab kelima yaitu penutupan. Berikut ini 

sistematika penyusunan penelitian yaitu: 

Bab I Pendahuluan 

Bab I pendahuluan berisi penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan, dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika pembahasan. 

Bab II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis  

Bab II ini berisi landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian, yaitu membahas harga, kualitas produk, keputusan 

pembelian, dan citra merek. serta membahas pemasaran dalam 

perspektif umum dan perspektif Islam serta yang terakhir berisi 

pengajuan hipotesis. 

Bab III  Metodelogi Penelitian 

Bab III berisi waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis 

penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data, definisi 

operasional variabel, instrumen penelitian, uji validitas, dan 

reliabilitas data serta uji hipotesis. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan Penelitian 

Bab IV berisi deskripsi data penelitian, pembahasan hasil 

penelitian, analisis, menjawab hipotesis yang telah dirumusan, dan 

                                                           
62Muhaimin Daud, Andi Artono, and Eni Prastiti, ―Pengaruh Kualitas 

Produk, Citra Merek, Dan Harga Terhadap Minat Beli Produk Sepeda Motor Honda 

(Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Kadiri),‖ Jimek : 

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi (2019). 
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menjelaskan hasil penelitian dalam perspektif Islam serta 

perspektif umum. 

Bab V Penutup 

Bab V berisi tentang hasil penelitian yang kemudian ditarik 

suatu kesimpulan dan juga memberikan saran untuk penelitian 

selanjutnya agar penelitian yang dilakukan penulis dapat memberi 

manfaat. 

Daftar Rujukan 

Lampiran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Manajemen Pemasaran 

1. Definisi Manajemen 

Manajemen adalah ilmu dan seni dalam perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan 

pengendalian, terhadap orang dan mekanisme kerja untuk 

mencapai tujuan. Manajemen sebagai ilmu diartikan bahwa 

akumulasi pengetahuan disistematisasikan atau kesatuan 

pengetahuan yang terorganisir. Sedangkan manajemen sebagai 

seni adalah seni dalam arti yang lebih luas dan umum yaitu 

merupakan keahlian, kemahiran, kemampuan serta 

keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode, dan teknik 

dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya 

alam (human and natural resources) secara efektif dan efisien 

dalam mencapai tujuan.
63

 Menurut Ruslan manajemen 

merupakan bidang strategis dari organisasi yang meliputi 

perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pengembangan, serta 

penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang 

baik secara individu maupun organisasi.
64

 

2. Definisi Pemasaran 

Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha 

yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang 

dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun 

pembeli potensial. Sebenarnya proses pemasaran dimulai jauh 

sebelum barang-barang diproduksi. Keputusan–keputusan 

dalam pemasaran harus dibuat untuk menentukan produk dan 

                                                           
63Siswanto, Pengantar Manajemen (Jakarta: Grafiak Offet, 2017). 2,7,9  
64Ruslan, Abdul Ghofur. Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Bank Pembiayaan 

Rakyat Syari’ah.. Cet 1- Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta 2019 Pusat Penelitian 

dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN 

Raden Intan Lampung hal.11 
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pasarnya, harga, dan promosinya. Kegiatan pemasaran tidak 

bermula pada saat selesainya proses produksi, juga tidak 

berakhir saat proses penjualan dilakukan. Perusahaan harus 

dapat memberikan kepuasan kepada kosumen jika 

mengharapkan usahanya dapat berjalan terus, atau konsumen 

mempunyai pandangan yang baik terhadap perusahaan. Jadi, 

jaminan yang baik atas barang dan jasa dapat dilakukan 

sesudah penjualan.
65

 

3. Definisi Manajemen Pemasaran 

Menurut Asosiasi Pemasaran America (American 

Marketing As-sociation), manajemen pemasaran adalah proses 

perencanaan, dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, 

promosi dan distribusi gagasan, barang, dan jasa untuk 

menghasilkan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran 

perorang dan organisasi. Pengertian diatas memandang 

manajemen sebagai suatu proses yang meliputi analisis, 

perencanaan, implementasi, dan pengendalian bahwa ia 

mencakup gagasan, barang, dan jasa bahwa manajemen 

pemasaran dilandasi oleh gagasan pertukaran serta tujuannya 

untuk menghasilkan kepuasan bagi pihak-pihak yang terlibat. 

Manajemen pemasaran dalam arti sempit memiliki citra 

mengemban tugas untuk merangsang permintaan akan produk 

perusahaan. Manajemen pemasaran dalam arti luas memiliki 

tugas untuk mempengaruhi tingkat, serta komposisi permintaan 

sedemikian rupa sehingga akan membantu organisasi mencapai 

sasarannya. Manajemen pemasaran pada dasarnya adalah 

manajemen terhadap permintaan (demand management).
66

 

4. Pemasaran Dalam Perspektif Islam 

Pemasaran dalam Islam adalah semua kegiatan yang 

dilakukan dalam bisnis berupa kegiatan penciptaan nilai (value 

creating activities), yang memungkinkan siapapun dapat 

tumbuh dan mampu memanfaatkannya berlandaskan kepada 

                                                           
65Basu Swastha, Pengantar Bisnis Modern, Edisi Keti. (Yogyakarta: Liberty 

Yogyakarta, 1993). 179 
66Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009). 217 
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kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan 

proses yang berprinsip pada akad bermuamalah Islam.
67

 

Pemasaran dalam perspektif Islam adalah kegiatan 

menciptakan, menawarkan, dan mendistribusikan produk atau 

jasa pada pihak lain dengan berpedoman pada syariah, dalam 

artian bahwa dalam pengoperasiannya tidak boleh ada hal 

apapun yang bertentangan dengan syariah baik dari akad, 

proses penciptaan produk, menawarkan produk, 

memperkenalkan produk maupun dalam mendistribusikan 

produk kepada konsumen.
68

 Ada beberapa prinsip yang harus 

dilakukan dalam melakukan pemasaran menurut perspektif 

Islam yaitu: 

a.Tidak menggunakan cara-cara batil, perbuatan batil artinya 

menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan syariat 

Islam, menghalalkan segala cara tanpa memandang apakah 

cara tersebut benar atau dilarang, yang penting memperoleh 

keuntungan dalam jual beli. 

b. Meninggalkan perkara yang syubhat, perbuatan syubhat  

artinya suatu wilayah yang samar-samar, atau wilayah grey 

area (wilayah abu-abu) yang tidak jelas halal dan 

haramnya, dengan kondisi ini seseorang mudah terjerumus 

kedalam jurang dosa dan maksiat maka sebaiknya menjauhi 

dan menghindari wilayah ini. 

c.Samamah (mempermudah) dalam transaksi berlaku adil (al-

adl), prinsip mempermudah bukan mempersulit merupakan 

salah satu etika dalam transaksi atau bisnis Islam, dengan 

mempermudah suatu transaksi berarti telah melakukan 

efisiensi baik dari segi waktu dan energi, sehingga banyak 

pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu yang 

singkat, dampak lainnya akan mempengaruhi pada transaksi 

itu sendiri. 

                                                           
67Tati Handayani dan Muhammad Anwar Fathoni, Buku Ajar Manjemen 

Pemasaran Islam (Sleman: Deepublish, 2019). 12-13 
68Novia Dwi Nastiti, ―E-Marketing Dalam Perspektif Islam,‖ Sekolah Tinggi 

Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Anwar, Indonesia (n.d.). 22 
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d. Tidak menipu dan tidak zalim, tidak menipu diartikan 

sebagai bersikap jujur dalam melakukan transaksi, tidak 

menyembuyikan cacat atau kekurangan barang yang dijual, 

menjelaskan kecacatan barang adalah suatu keharusan 

dalam perdagangan sekalipun akibatnya harga barang akan 

lebih murah, dan tidak berlaku zalim yaitu tidak memaksa 

seseorang untuk membeli barangnya, dasar transaksi dalam 

Islam  adalah saling ridha, suka sama suka, bukan paksaan. 

e.Jujur dan menghindari sumpah palsu, dalam kegiatan bisnis 

kejujuran merupakan landasan utama dalam meraih 

kesuksesan dan keberkahan dalam usaha, bahkan nanti di 

akhirat pelaku bisnis yang jujur akan ditempatkan pada 

posisi yang sangat mulia, yaitu berada dalam lingkungan 

para nabi, syuhada, dan orang-orang shalih. Sebaliknya 

orang yang menggunakan sumpah palsu dalam bisnisnya 

untuk menyakinkan konsumen, maka dia mendapatkan 

kemurkaan Allah. Walaupun dagangannya habis serta 

memperoleh keutungan, namun keberkahan usahanya itu 

hilang, harta yang diperolehnya menjadi harta haram.
69

 

 

B. Harga 

1. Teori Harga 

Teori harga atau price theory adalah teori yang menjelaskan 

bagaimana harga barang di pasar terbentuk. Teori ini berasal 

dari David D. Friedman, pada dasarnya harga suatu barang 

ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran atas 

barang tersebut, sedangkan permintaan dan penawaran atas 

suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Kemampuan untuk 

membayar bagi konsumen terhadap suatu barang secara 

spesifik bisa ditampilkan dengan fungsi supply. Fungsi 

permintaan terhadap suatu barang mengandung informasi 

elastisitas harga yang digambarkan dengan tepat berdasarkan 

                                                           
69Didin Hafidhuddin, Pengantar Manajemen Syariah, 1st ed. (Depok: PT 

RajaGrafindo Persada, 2019). 237-242 
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respon penjualan terhadap perubahan harga. Elastisitas harga 

merupakan informasi yang padat untuk merealisasikan strategi 

pembedaan harga. Jadi, perusahaan memerlukan informasi 

elastisitas produk untuk menetukan harga produknya. 

Elastisitas harga menjadi karakteristik atau pola reaksi dari 

konsumen terhadap perubahan harga.
70

 

2. Definisi Harga 

Harga adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan 

uang.
71

 Menurut Kotler dan Kevin Lane harga adalah sejumlah 

uang yang ditukarkan untuk sebuah produk atau jasa.
72

 Harga 

juga memiliki arti sejumlah nilai yang konsumen tukarkan 

untuk mendapatkan sejumlah manfaat dengan menggunakan 

atau memiliki suatu produk. William J.Staton mendefinisikan 

harga adalah sejumlah uang (kemungkinan ditambah barang-

barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh kombinasi suatu 

produk dan pelayan yang menyertainya.
73

 Harga juga memiliki 

arti sebagai sejumlah uang dari seseorang yang harus 

dibayarkan untuk mendapatkan hak untuk menggunakan 

barang.
74

 Menurut Basu Swastha dan Irawan harga adalah 

sejumlah kombinasi dari produk dan pelayananya.
75

 Dari 

berbagai definisi harga diatas dapat disimpulkan bahwa harga 

adalah sejumlah uang yang harus ditukarkan untuk mendapat 

atau memiliki manfaat dari suatu produk.
76

 

                                                           
70 Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi., 

155. 
71Alma, Manajemen Pemasaran & Pemasaran Jasa. 169 
72Philip Kotler dan Kevin Lane, Manajemen Pemasaran, Edisi 13,. (Jakarta: 

Erlangga, 2012). 67 
73Fajar Laksana, Manajemen Pemasaran, Edisi Pert. (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2008). 115 
74Supranto dan Nanda Limakrisna, Prilaku Konsumen Dan Strategi 

Pemasaran (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011). 12 
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3. Tujuan Penetapan Harga 

Penetapan harga menjadi salah satu masalah ketika 

perusahaan menentukan harga untuk pertama kali. Penetapan 

harga merupakan tugas yang sangat menentukan keberhasilan 

profit maupun non-profit. Berikut ini adalah 6 tujuan penetapan 

harga yaitu:  

a.Kemampuan Bertahan  

Perusahaan mengejar kemampuan bertahan sebagai 

tujuan utama mereka jika mengalami kelebihan kapasitas, 

persaingan ketat, atau keinginan konsumen berubah. Selama 

harga menutupi biaya variabel dan beberapa biaya tetap, 

perusahaan tetap dalam bisnis. Kemampuan bertahan 

merupakan tujuan jangka pendek, dalam jangka panjang 

perusahaan harus mempelajari cara menambah nilai. 

b. Laba Saat Ini Maksimum 

Banyak perusahaan berusaha menetapkan harga yang 

akan memaksimalkan laba saat ini. Perusahaan 

memperkirakan permintaan dan biaya yang berasosiasi 

dengan harga alternatif dan memilih harga yang 

menghasilkan laba saat ini, arus kas, atau tingkat 

pengembalian atas investasi maksimum. Strategi ini 

mengasumsikan bahwa perusahaan mempunyai pengetahuan 

atas fungsi permintaan dan biaya pada kenyataannya, fungsi 

ini sulit diperkirakan. Dalam menekankan kinerja saat ini, 

perusahaan mungkin mengorbankan kinerja jangka panjang 

dengan mengabaikan pengaruh variabel bauran pemasaraan 

lain, reaksi pesaing, dan batasan hukum pada harga. 

c.Pangsa Pasar Maksimum 

Beberapa perusahaan ingin memaksimalkan pangsa pasar 

mereka. Perusahaan percaya bahwa semakin tinggi volume 

penjualan, biaya unit akan semakin rendah dan laba jangka 

panjang semakin tinggi. Perusahaan menetapkan harga 

terendah, mengasumsikan pasar sensitif terhadap harga. 

Strategi ini dapat diterapkan jika kondisi pasar sangat 
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sensitif terhadap harga dan harga yang rendah merangsang 

pertumbuhan pasar, biaya produksi, dan distribusi menurun 

seiring terakumulasinya pengalaman produk dan harga 

rendah mendorong persaingan aktual dan potensial.
77

 

d. Pemerahan Pasar Maksimum 

Perusahaan mengungkapkan terknologi baru yang 

menetapkan harga tinggi untuk memaksimalkan pasar, 

dimana harga ditetapkan tinggi dan pelan-pelan turun seiring 

waktu. Penetapan harga seperti ini bisa jadi fatal jika pesaing 

besar memutuskan menurunkan harga. Strategi memerahkan 

jika dalam kondisi sebagai berikut pertama jika banyak 

pembeli dengan jumlah permintaan yang tinggi. Kedua biaya 

satuan memproduksi volume kecil tidak begitu tinggi hingga 

menghilangkan keuntungan dari menggunakan harga 

maksimum yang mampu diserap pasar. Ketiga harga awal 

yang tinggi tidak menarik lebih banyak pesaing ke pasar. 

Keempat harga yang tinggi mengomunikasikan citra produk 

yang unggul. 

e.Kepemimpinan Kualitas Produk 

Perusahaan mungkin berusaha menjadi pemimpin 

kualitas produk dipasar. Banyak merek berusaha menjadi 

kemewahan terjangkau produk atau jasa yang ditentukan 

karakternya oleh tingkat kualitas anggapan, selera, dan status 

yang tinggi dengan harga yang cukup tinggi agar tidak 

berada diluar jangkauan konsumen. 

f. Tujuan Lain 

Organisasi nirlaba dan masyarakat mungkin mempunyai 

tujuan penetapan harga lain. Apapun tujuan khususnya 

bisnis yang menggunakan harga sebagai alat strategis akan 

menghasilkan lebih banyak laba dibandingkan bisnis yang 
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hanya membiarkan biaya atau pasar menentukan penetapan 

harganya.
78

 

4. Tahapan Penetapan Harga 

Penetapan harga dapat menciptakan hasil penerimaan 

penjualan produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Penetapan 

harga sangat penting, tetapi masih banyak perusahaan yang 

kurang sempurna dalam menagani permasalahan penetapan 

harga ini, karena menghasilkan penerimaan penjualan maka 

harga mempengaruhi tingkat penjualan, profit, penjualan, dan 

promosi pasar yang dapat dicapai.
79

 Menetapkan harga dapat 

menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang 

dihasilkan atau dipasarkan. Dalam penetapan harga harus 

sempurna, dalam hal ini masih banyak perusahaan menetapkan 

harga dengan kurang sempurna. Menurut William J. Stanton 

ada lima tahapan dalam menetapkan harga yaitu: 

a. Estimasi untuk Permintaan Barang  

Mengestimasi permintaan barang atau jasa merupakan 

tahap awal yang harus dilakukan perusahaan secara 

keseluruhan agar mempermudah penentuan harga terhadap 

barang yang akan dibandingkan dengan permintaan barang 

baru. Berikut ini adalah cara untuk estimasi permintaan 

suatu barang yaitu: 

1) Penetapan harga yang diinginkan (expected price)  

maksudnya harga diharapkan dapat diterima oleh 

konsumen, penetapan harga ini berdasarkan perkiraan. 

2) Estimasi volume penjualan pada berbagai tingkat 

bunga. 

b. Melihat Reaksi dalam Persaingan 

Harga ditetapkan juga bisa dipengaruhi oleh reaksi 

konsumen terhadap produk pesaing yang telah dikeluarkan. 

Kebijakan perusahaan harus mempertimbangkan kondisi 
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persaingan barang yang terdapat dipasar serta sumber 

penyebab yang lain. 

c. Persaingan Barang yang Sama-sama Mencari Uang 

Konsumen 

Penentuan pangsa pasar merupakan langkah pertama 

yang selalu di inginkan perusahaan yaitu bergerak lebih 

cepat dan selalu mengharapkan market share yang lebih 

besar. Market share yang besar juga harus di imbangi 

dengan kegiatan promosi dan kegiatan persaingan non-harga 

disamping tentu saja penentuan harga itu sendiri. 

d. Strategi Harga  

Melihat reaksi dalam persaingan menentukan harga 

perusahaan harus menggunkan strategi untuk mencapai 

target pasar, yaitu: 

1) Penetapan Harga Penyaringan  

Strategi ini cocok diterapkan untuk produk baru, 

karena strategi ini dalam penetapan harga mencapai 

setinggi-tingginya. Kebijakan ini dengan tujuan pokok 

untuk menutupi biaya penelitian, pengembangan, dan 

promosi. 

2) Penetapan Harga Penetrasi  

Penetapan harga seredah-rendahnya merupakan 

strategi dalam harga penetrasi ini, dengan tujuan utama 

untuk mencapai volume penjualan yang relatif singkat. 

Strategi ini cenderung lebih bermanfaat dari pada strategi 

penyaringan jika berada di dalam pasar. 

3) Penetapan Harga Prestis  

Penetapan harga yang tinggi demi membentuk 

kualitas produk yang tinggi juga. Harga juga acap kali 

digunakan oleh konsumen untuk mengukur kualitas dari 
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suatu produk. Jika harga diturunkan maka permintaan 

akan produk tersebut akan berkurang.
80

 

5. Faktor Yang Mempengaruhi Harga 

Penetapan harga dapat dikategorikan dalam dua kelompok, 

yaitu kelompok faktor internal dan faktor eksternal. 

a. Faktor Internal 

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 

perusahaan dalam menentukan harga melalui faktor 

internal, yaitu: 

1) Tujuan pemasaran merupakan hal pokok dalam 

penetapan harga. Tujuan tersebut bisa berupa 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, aliran 

kas, pemimpin pangsa pasar, pemimpin untuk kualitas 

produk, mengatasi persaingan, melaksanakan tanggung 

jawab, membantu penjualan, dan lain-lain. 

2) Strategi bauran pemasaran terdapat harga didalamnya 

yang merupakan salah satu komponen oleh karena itu 

harga harus terintegrasi, konsisten, dan saling 

mendukung dengan bauran pemasaran lainnya seperti 

distribusi, dan promosi. Harga juga dapat ditetapkan 

dengan melihat karakteristik produk. 

3) Biaya merupakan penentu harga minimal yang 

ditetapkan agar perusahaan terhindar dari kerugian. 

Perusahaan sangat menaruh perhatian besar pada aspek 

struktur biaya tetap dan variabel biaya yang lainnya. 

4) Pertimbang organisasi dalam organisasi harus ada siapa 

yang memutuskan penetapan harga, dan penetapan 

keputusan ini sesuai dengan perusahaan masing-masing. 

Manajemen puncak pada perusahaan skala kecil adalah 

yang memutuskan harga, sedangkan pada perusahaan 
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besar yang memutuskan harga adalah divisi atau manajer 

suatu lini produk. 

b. Faktor Ekternal 

Faktor yang tidak kalah penting dalam penentuan harga 

adalah pengaruh yang akan datang dari luar perusahaan itu 

sendiri. Oleh karena itu terdapat tiga faktor utama yaitu: 

1) Karakteristik dan permintaan dimana perusahaan harus 

memahami sifat pasar dan permintaan yang ada, apakah 

pasar persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, atau 

monopoli. Ditambah faktor yang sama pentingnya ialah 

elastisitas permintaan, yang mencerminkan sensitivitas 

permintaan terhadap perubahan harga. Tetapi konsumen 

tidak akan terlalu sensitif terhadap harga jika produk 

dapat memberikan hal sebagai berikut: 

a) Produk tergolong unik, eksklusif, dan berkualitas 

tinggi. 

b) Produk tersebut tidak ada substitusi. 

c) Produk dalam pengeluaran relatif rendah jika 

dibandingkan dengan penghasilan total. 

d) Produk dibeli dengan biaya secara bersama dengan 

pihak lain. 

2) Persaingan, Porter menjelaskan bahwa ada lima kekuatan 

utama yang berpengaruh terhadap persaingan industri 

seperti, persaingan industri yang bersangkutan, produk 

penganti atau substitusi, pemasok, pelanggan, dan 

ancaman pendatang baru. 

3) Unsur eksternal lainnya perusahaan harus memperhatikan 

dan menimbang faktor lainnya seperti kondisi ekonomi 

suatu negara karena dapat berpengaruh langsung seperti 

inflasi, resensi tingkat bunga bank, peraturan, dan juga 

kebijakan pemerintah terhadap sosial lainnya.
81
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6. Indikator harga 

Berikut ini adalah beberapa indikator yang digunakan dalam 

mengukur harga yaitu: 

a.Keterjangkauan harga 

Konsumen dapat menjangkau harga yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan. Biasanya ada beberapa jenis produk dalam 

satu merek harganya berbeda-beda dari yang termurah 

sampai termahal. Dengan harga yang ditetapkan, konsumen 

banyak yang membeli produk.  

b. Kesesuaian harga dengan kualitas produk  

Harga sering dijadikan sebagai indikator kualitas bagi 

konsumen. Konsumen sering memilih harga yang lebih 

tinggi diantara dua barang karena mereka melihat adanya 

perbedaan kualitas. Apabila harga lebih tinggi orang 

cenderung beranggapan bahwa kualitasnya juga lebih baik. 

c.Daya saing harga  

Konsumen sering membandingkan harga suatu produk 

dengan produk lainnya. Dalam hal ini mahal atau murahnya 

suatu produk sangat dipertimbangkan oleh konsumen pada 

saat akan membeli produk tersebut.  

d. Kesesuaian harga dengan manfaat  

Konsumen memutuskan membeli suatu produk jika 

manfaat yang dirasakan lebih besar atau sama dengan yang 

telah dikeluarkan untuk mendapatkannya. Jika konsumen 

merasakan manfaat produk lebih kecil dari uang yang 

dikeluarkan maka konsumen akan beranggapan bahwa 

produk tersebut mahal dan konsumen akan berpikir dua kali 

untuk melakukan pembelian ulang.
82
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7. Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Ajaran Islam tidak membenarkan penetapan harga murah 

dipasar, melarang praktik atau menerima keuntungan tanpa 

bekerja, mengubah harga tetapi tidak di ikuti dengan perubahan 

kuantitas serta kualitas produk, dilarang menipu pelanggan 

untuk mendapatkan keuntungan, tidak boleh membedakan 

harga antara pelaku bisnis, dilarang mempengaruhi dalam hal 

yang buruk melalui media, perjudian, penimbunan dan 

mengontrol harga yang berakibat pada kelangkaan pasokan. 

Islam menekankan praktek picing policy yang sehat dan sesuai 

hukum permintaan dan penawaran yang terjadi secara alami 

sesuai dengan dinamika pasar.
83

 Rasulullah Saw bersabda 

mengenai kebijakan harga yang artinya: Janganlah kamu 

menyaingi (secara tidak sehat) penjualan saudaramu sendiri. 

(HR. Bukhari dan Muslim) selanjutnya di Al-Quran secara 

terang menjelaskan bahwa Allah SWT melarang praktik 

kecurangan dalam timbangan. Penentuan harga ini ditegaskan 

didalam Al-Quran Surat Al-Mutthaffifin ayat 1-3: 

                     

                

Artinya: Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam 

menakar timbangan)! (yaitu) orang-orang yang apabila 

menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan 

dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang 

lain), mereka mengurangi. 

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dalam hal 

penentuan harga telah ada sejak kehadiran agama Islam, secara 
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khusus Al-Quran menekankan keadilan dalam setiap aspek 

kehidupan antar umat manusia.
84

 Menurut Ibnu Taimiyah, 

harga dibahas dalam 2 hal yaitu sebagai berikut: 

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

harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. 

Kompensasi di ukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara 

tanpa adanya tambahan atau pengurangan. Disinilah esensi 

dan keadilan. 

b. Tsaman al Mitsl, yaitu nilai harga dimana orang-orang yang 

menjual barang dapat diterima secara umum sebagai hal 

yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun 

barang-barang sejenis lainnya di tempat dan waktu 

tertentu.
85

 

 

C. Kualitas Produk 

1. Teori Kualitas Produk 

Variabel kualitas produk menggunakan teori servqual dari 

Zeinthaml, Parasuraman, dan Berry pada tahun 1988 yang 

digunakan untuk mengukur kualitas. Kualitas dikatakan 

bermutu jika kenyataan lebih dari yang diharapkan, jika 

kenyataan kurang dari yang diharapkan maka layanan tersebut 

tidak bermutu, dan jika kenyataan sama dengan harapan maka 

kualitas tersebut memuaskan.
86

 

2. Definisi Kualitas Produk 

Kualitas produk merupakan kemampuan suatu produk 

untuk menjalankan fungsinya meliputi keandalan, daya tahan, 

ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan produk, serta 

atribut bernilai lainnya.
87

 Kualitas produk menurut beberapa 
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ahli mendefinisikan sebagai kecocokan untuk digunakan, 

pemenuhan tuntutan, bebas, dari variasi, dan lainnya.
88

 Jika 

suatu produk dapat menjalankan fungsinya maka produk 

tersebut dapat dikatakan mempunyai kualitas yang baik, karena 

kualitas produk merupakan hal yang penting bagi konsumen 

baik berupa barang ataupun jasa.
89

 Kualitas produk juga 

merupakan hal yang utama yang harus diperhatikan oleh setiap 

perusahaan apabila mengharapkan produk yang dihasilkan 

mampu bersaing, dimana konsumen selalu ingin mendapatkan 

produk yang berkualitas, apabila terpenuhi maka perusahaan 

akan dapat memuaskan konsumennya serta dapat menambah 

jumlah konsumen.
90

 Kulitas produk merupakan jaminan terbaik 

dari perusahaan atas loyalitas pelanggan dan merupakan cara 

terkuat untuk menghadapi persaingan serta satu-satunya jalan 

untuk mempertahankan pertumbuhan dan penghasilan.
91

 

3. Tingkatan Produk 

Setiap produk memiliki tingkatan atau level produk yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

a.Manfaat inti (core benefit) adalah manfaat utama dari suatu 

produk.  

b. Produk dasar (basic product) adalah bentuk dasar dari suatu 

produk yang dapat dirasakan oleh panca indera.  

c.Produk yang diharapkan (extepted product) adalah 

serangkaian atribut produk serta kondisi produk yang 

diharapkan oleh pembeli ketika membeli produk tersebut. 

d. Peningkatan produk  (aughmented product) adalah pembeda 

antara produk yang ditawarkan dengan produk yang 

ditawarkan oleh pesaing. 
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e.Produk potensial (potential product) adalah semua 

kemungkinan bertambah atau perubahan yang mungkin 

akan dialami oleh produk atau penawaran pada masa 

depan.
92

 

4. Tahapan-Tahapan Mengelola Kualitas Produk 

Ada tahapan-tahapan dalam mengelola kualitas produk 

yaitu, sebagai berikut: 

a.Perencanaan kualitas meliputi dua hal yaitu kinerja kualitas 

berkaitan dengan kinerja dan keandalan kualitas berkaitan 

dengan konsisten kualits produk dari unit ke unit. 

b. Organisasi menyeluruh sangat diperlukan untuk 

menghasilkan produk yang berkualitas baik. 

c.Motivasi para manajer untuk karyawan agar mencapai tujuan 

kualitas yang di inginkan. 

d. Pengawasan kualitas produk dengan cara monitor atas 

produk, jika terjadi kesalahan bisa mendeteksi dan membuat 

koreksinya serta segera dievaluasi.
93

 

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Produk 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas 

produk yaitu sebagai berikut: 

a.Fungsi dari suatu produk hendaknya mendapatkan perhatian 

lebih, agar produk tersebut dapat digunakan, dan mampu 

memenuhi fungsinya. 

b. Wujud merupakan hal yang pertama konsumen perhatikan 

dalam melihat produk untuk menentukan kualitas. Faktor  

yang dilihat bukan wujud saja bisa melihat warna, 

pembungkusan, dan lain-lain.  
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c.Harga produk pada umumnya menentukan kualitas. Hal ini 

terlihat bahwa produk yang memiliki harga yang mahal 

dapat menunjukkan kualitas produk tersebut.
94

 

6. Indikator Kualitas Produk 

Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk 

melaksanakan fungsinya, meliputi daya tahan, keandalan, 

ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan serta atribut 

bernilai lainnya. Adapun Indikator untuk kualitas produk yaitu: 

a.Kinerja (performance) merupakan faktor utama dari produk 

inti yang dibeli, contonya seperti kecepatan, kemudahaan, 

dan kenyamanan yang telah diberikan perusahaan. 

b. Keistimewaan (features) atau ciri-ciri karakter sekunder atau 

pelangkap dari sebuah produk. 

c.Keandalan (reliability) kemungkinan kecil produk dapat 

mengalami kerusakan. 

d. Kesesuaian (conformance) produk dengan spesifikasi, 

kesesuaian disini meliputi karakteristik desain dan operasi 

yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

e.Ketahanan atau daya tahan (durability) adalah seberapa lama 

produk yang dibeli dapat digunakan atau dipakai oleh 

konsumen.  

f. Kemampuan pelayanan (serviceability) melalui kecepatan 

penanganan serta keluhan konsumen yang memuaskan. 

g. Estetika (aesthetics) adalah daya tarik terhadap panca indera 

contohnya bentuk model produk baru, warna yang sesuai, 

dan sebagainya. 

h. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality) merupakan 

reputasi atau citra dari suatu produk.
95
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7. Kualitas Produk Dalam Perspektif Islam 

Kualitas produk dalam perspektif Islam adalah sebuah 

konsep secara totalitas. Konsep tersebut bukan berhubungan 

dengan manusia saja tetapi berhubungan juga dengan Allah 

SWT. Perbuatan yang mengabaikan kualitas merupakan 

perbuatan yang sia-sia, begitu juga dengan kualitas produk 

harus diutamakan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, 

karena meningkatkan kualitas produk menjadi lebih baik 

merupakan bagian dari kejujuran dan kebenaran dalam 

berbisnis sehingga menimbulkan keikhlasan dalam transaksi 

jual dan beli. Meningkatkan kualitas produk juga merupakan 

langkah penting untuk memenuhi keinginan konsumen. 

Sedangkan produk yang dipasarkan merupakan senjata yang 

utama dalam memenangkan persaingan, oleh karena itu produk 

yang dihasilkan haruslah berkualitas baik.
96

 Pandangan Islam 

menjelaskan bahwa jika ingin mendapatkan hasil yang baik 

dari apa yang kita jual, maka dalam proses produksi produk 

harus dimaksimalkan dalam kualitas produknya, yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

a.Keandalan (Reability) 

Keandalan adalah kemampuan memberikan produk yang 

telah dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Hal 

ini ditegaskan didalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 34:  

                 

                   

                                                                                                              
Motor Honda Beat Di Kecamatan Karangpilang , Kota Surabaya,‖ Majalah Ekonomi 

(2017). 
96Yuli Astuti, ―Pengaruh Merek, Negara Asal (Country Of Origin) Dan 

Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Konsumen Dalam Memilih Produk Tv Ditinjau 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Konsumen Di Perumahan Bandar 

Lampung)‖ (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, 2018). 25-26 
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Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, 

kecuali dengan cara yang lebih baik (manfaat) sampai dia 

dewasa dan penuhi janji, sesungguhnya janji itu diminta 

pertanggung jawabannya.   

b. Kesigapan (Responsivenes)  

Kesigapan adalah respon karyawan dalam membantu 

pelayanan yang cepat dan tanggap. Ajaran Islam 

mewajibkan kita untuk menepati komitmen seiring dengan 

promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini ditegaskan 

didalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1: 

                   

                   

            

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-

akad itu dihalakan bagimu binatang ternak, kecuali yang 

dibacakan padamu (yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan 

haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 

menurut kehendaknya.
97

 

c.Jaminan (Assurance)  

Jaminan adalah kemampuan karyawan atas pengetahuan 

terhadap produk atau jasa secara tepat, kualitas, keramah 

tamahan, perkataan, kesopanan dalam memberikan 

pelayanan, terampil dalam memberikan informasi, dan 

kemampuan menanamkan kepercayaan konsumen terhadap 

                                                           
97Abdulloh Majid, ―Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan 

Konsumen Tempe Barokah Di Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Jawa 

Tengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam‖ ((Skipsi UIN Raden Intan Lampung, 

2019), n.d.). 17-18 
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perusahaan. Hal ini ditegaskan didalam Al-Quran Surat An-

Nisa ayat 29: 

                 

                 

               

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 

suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh 

dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang 

kepadamu. 

d. Empati (Empathy) 

Empati adalah kemampuan memberikan perhatian yang 

bersifat individu kepada para konsumen. Empati disini 

haruslah sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini ditegaskan 

didalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90: 

                  

                 

       

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuru (kamu) berlaku adil 

dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan 

Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 
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permusuhan. Dia memberi penganjaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran.
98

 

e.Bukti Fisik (Tanggible)  

Bukti fisik seperti gedung, tempat parkir, media 

komunikasi, dan lainnya yang bisa dilihat. Perusahaan juga 

harus memperhatikan penampilan karyawannnya, yaitu 

dalam hal berbusana yang santun, beretika, dan syar‘i. Hal 

ini ditegaskan didalam Al-Quran Surat Al-A’raf ayat 26: 

                  

                

          

Artinya: Hai anak adam, sesungguhnya kami telah 

menutunkan kepada mu pakaian untuk menutup auratmu 

dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa 

itulah yang paling baik yang demikian itulah sebagaian 

dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka 

selalu di ingat.
99

 

 

D. Keputusan Pembelian 

1. Teori Keputusan Pembelian 

Perilaku konsumen merupakan teori untuk keputusan 

pembelian. Teori ini berasal dari John C. Mowen dimana 

perilaku konsumen inilah yang mendasari seorang konsumen 

untuk membuat keputusan melakukan pembelian atau tidak. 

Selain itu perilaku konsumen adalah studi yang dilakukan 

                                                           
98Ibid, 18-19 
99Ibid, 20 

http://lib.ui.ac.id/hasilcari?query=pengarang:%20%22Mowen,%20John%20C.%22
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kepada konsumen dan bagaimana mereka melakukan 

pembelian dari suatu produk atau layanan.
100

 

2. Definisi Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian merupakan tindakan dari konsumen 

untuk membeli atau tidak suatu produk. Berbagai faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu 

produk, biasanya konsumen mempertimbangkan kualitas, 

harga, dan produk yang sudah dikenal oleh masyarakat.
101

 

Keputusan pembelian juga diartikan sebagai suatu keputusan 

seseorang ketika memilih salah satu dari beberapa alternatif 

yang ada, keputusan pembelian diartikan oleh konsumen 

sebagai proses integrasi yang mengkombinasikan pengetahuan 

untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan 

memilih salah satu diantaranya.
102

 Inti dari pengambilan 

keputusan adalah konsumen (consumer decision making) 

dimana proses integrasi yang mengabungkan pengetahuan dan 

evaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah 

satu diantaranya.
103

 

3. Struktur Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian merupakan kumpulan dari berbagai 

alternatif pilihan yang diambil untuk dibeli dan setiap 

keputusan pembelian struktur yang berbeda dalam melakukan 

keputusan pembelian yaitu:  

a.Keputusan pembelian berdasarkan jenis produk seperti produk 

makanan atau minuman. 

b. Keputusan pembelian berdasarkan bentuk produk seperti 

yang berhubungan dengan ukuran, kualitas, desain, produk, 

dan lain-lain. 

                                                           
100https://qwords.com/blog/mengenal-consumer-behavior/ Diakses 21 

November 2021 
101Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Edisi Mile. (Jakarta: Prehallindo, 

2002). 251-252 
102Sopiah dan Etta Mamang Sangadji, Salesmanship (Kepenjualan) (Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2016). 247 
103Nugroho J. Setiadikarta, Perilaku Konsumen (Jakarta: Kencana Prenada 

Media, 2013). 342 

https://qwords.com/blog/mengenal-consumer-behavior/


 
 

 

53 

c.Keputusan pembelian berdasarkan merek hal ini tergantung 

dengan  pilihan dan kebutuhan konsumen membeli produk 

dari merek apa. 

d. Keputusan pembelian berdasarkan penjual dapat diambil 

dari konsumen itu sendiri ingin membeli produk darimana 

dan dari siapa. 

e.Keputusan pembelian berdasarkan produk ini biasanya 

digunakan untuk membeli produk dengan jumlah tertentu. 

f. Keputusan pembelian berdasarkan waktu pembelian bisa 

dilakukan kapan mereka akan memilih dan membeli barang. 

g. Keputusan pembelian berdasarkan cara pembayaran 

konsumen akan memilih dengan cara bayar tunai atau 

mencicil.
104

 

4. Indikator Keputusan Pembelian 

a.Pilihan Produk  

Konsumen dapat memutuskan membeli produk yang 

akan dibeli, dimana konsumen akan membeli produk yang 

memiliki nilai baginya. Perusahaan harus mengetahui 

produk yang diinginkan oleh konsumen.  

b. Pilihan Merek  

Konsumen menentukan produk yang akan dibeli. Setiap 

produk memiliki karakteristik tersendiri. Perusahaan harus 

mengetahui cara konsumen mengetahui suatu merek seperti 

kepercayaan dan popularitas merek. 

c.Pilihan Penyalur  

Konsumen harus mengambil keputusan tentang penyalur 

mana yang akan dikunjungi. Setiap konsumen berbeda-beda 

dalam hal menentukan penyalur, dikarenakan faktor lokasi 

yang dekat, harga yang murah, persediaan barang yang 

lengkap, kenyamanan belanja, dan keleluasaan tempat.  

                                                           
104Siska Henita, ―Pengaruh Brand Image Dan Harga Terhadap Pengambilan 

Keputusan Pembelian Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Toko Jaya 

Bakery Di Bandar Lampung)‖ ((Skipsi UIN Raden Intan Lampung, 2018), n.d.). 17 
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d. Waktu Pembelian 

Keputusan konsumen dalam pemilihan waktu pembelian 

berbeda-beda. Misalnya konsumen membeli sebulan sekali, 

tiga bulan sekali, enam bulan sekali atau setahun sekali.  

e.Jumlah Pembelian 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa 

banyak produk yang akan dibelinya pada suatu saat. 

Pembelian yang dilakukan mungkin lebih dari satu jenis 

produk. Perusahaan harus mempersiapkan produk yang 

banyak sesuai dengan keinginan konsumen yang berbeda-

beda.
105

 

5. Keputusan Pembelian Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Pengambilan keputusan pembelian dalam Islam sudah 

ditegaskan dibeberapa ayat bersifat umum, dalam arti dapat 

diterapkan diberbagai aktifitas. Keputusan pembelian didalam 

Islam ditekankan pada sifat adil dan berhati-hati, hal ini 

ditegaskan didalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6: 

                        

                          

Artinya: Hai orang-orang beriman jika datang kepadamu 

orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan 

teliti agar kamu tidak menimpakan suatu kepada suatu kaum 

tanpa mengetahui keadaanya yang menyebabkan kamu 

menyesal atas perbuatanmu itu. 

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita harus berhati-hati dalam 

menerima informasi, hal ini sejalan dengan keputusan 

pembelian sesuai dengan ajaran Islam bahwa dalam 

                                                           
105Barrigusti, ―Pengaruh Perceived Quality Dan Harga Terhadap Keputusan 

Pembelian Sepeda Motor Honda Beat Pada PT. Capella Dinamik Nusantara 

Bangkinang Ditinjau Ari Perspektif Ekonomi Islam.‖ 34-36 
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memutuskan pembelian kita harus mempunyai pengetahuan 

tentang apa yang kita beli, diperiksa, dan dicermati. Ayat diatas 

juga menunjukkan bahwa kita harus hati-hati dalam mengambil 

keputusan pembelian, sebelum melakukan keputusan pembelian 

hendaknya kita memperhatikan beberapa tahapan yang dilalui 

seseorang dalam pengambilan keputusan pembelian. Dimulai 

dari pengenalan masalah, pencarian informasi, pemilihan 

alternatif, pengambilan keputusan, dan perilaku pasca beli. 

Keputusan pembelian menurut perspektif Islam, dijelaskan 

sebagai berikut: 

a.Kesatuan (tauhid) prinsip ini diterapkan pada pelabelan 

berbasis syariah yang memberikan kenyamaan bagi 

konsumen untuk bertransaksi. 

b. Keseimbangan dimana para penjual bersaing dengan 

gagasan dan inovasi pada produk yang dimiliki untuk 

menarik konsumen, semua penjual memiliki hak yang sama 

dalam proses ini. 

c.Kehendak bebas (iktiyar) yaitu menentukan keputusan 

pembelian, begitu juga dengan penjual bebas memasarkan 

produk yang dimiliki. Pada saat proses memilih barang, 

konsumen tidak mendapat paksaan untuk membeli produk 

tertentu. 

d. Tanggung jawab (responsibility) penjual memberikan 

produk sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada 

konsumen.
106

 

 

E. Citra Merek 

1. Teori Citra Merek 

Variabel citra merek menggunakan teori citra (image 

theory) dari Frank Jefkins yang menyatakan citra sebagai 

                                                           
106Anisa, ―Pengaruh Price, Online Customer Review, Dan Islamic Branding 

Terhadap Keputusan Pembelian Pada Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Bisnis 

Islam (Studi Pada Mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2017).‖ 

35-36 
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kesan, gambaran, atau impresi yang tepat (sesuai dengan 

kenyataan) atau sosok keberadaan berbagai kebijakan personil-

personil atau jasa-jasa dari suatu perusahaan.
107

 Citra yang 

dimaksud yaitu kesan yang diberikan oleh perusahaan kepada 

khalayak umum agar timbul opini yang positif tentang 

perusahaan tersebut.
108

 

2. Definisi Citra Merek 

Citra merek merupakan kumpulan keyakinan tentang suatu 

merek.
109

 Citra merek adalah segala sesuatu yang berhubungan 

dengan suatu merek yang hadir di benak konsumen atau kesan 

konsumen terhadap suatu merek. Citra merek dikaitkan dengan 

sikap berupa keyakinan dan selera terhadap suatu merek. 

Konsumen dengan citra merek yang positif lebih mungkin 

untuk melakukan pembelian. Citra merek tidak dapat 

ditanamkan dibenak konsumen dalam semalam atau 

disebarluaskan melalui satu media. Sebaliknya, citra merek 

harus disampaikan melalui semua saluran komunikasi yang 

tersedia secara terus menerus karena tanpa citra merek yang 

kuat, sulit bagi produk untuk menarik konsumen baru dan 

mempertahankan konsumen yang sudah ada. Citra merek 

adalah salah satu dasar pemasaran modern dengan lebih 

memperhatikan dan membangun merek yang kuat. Perusahaan 

menciptakan produk dengan citra produk itu sendiri di benak 

konsumen dan merupakan motivasi mendasar bagi konsumen 

untuk memilih suatu produk.
110

 

3. Manfaat Citra Merek 

Pengukuran variabel citra merek dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

                                                           
107http://jurnal.umt.ac.id/index.php/ADVIS/article/view/4000#:~:text=Teori

%20yang%20digunakan%20adalah%20Teori,dari%20suatu%20organisasi%20atau%

20perusahaan Diakses 27 Januari 2022 Pukul 22.21 WIB 
108Veronika Latifa, ―Peranan Hubungan Masyarakat Dalam Mempertahankan 

Citra Positif‖ (Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Fakultas Ilmu 

Komunikasi, 2015). 40 
109Kotler, Manajemen Pemasaran. 88 
110Fatmawati and Soliha, ―Kualitas Produk, Citra Merek Dan Persepsi Harga 

Terhadap Proses Keputusan Pembelian Konsumen Sepeda Motor Matic ‗Honda.‘‖ 

http://jurnal.umt.ac.id/index.php/ADVIS/article/view/4000#:~:text=Teori%20yang%20digunakan%20adalah%20Teori,dari%20suatu%20organisasi%20atau%20perusahaan
http://jurnal.umt.ac.id/index.php/ADVIS/article/view/4000#:~:text=Teori%20yang%20digunakan%20adalah%20Teori,dari%20suatu%20organisasi%20atau%20perusahaan
http://jurnal.umt.ac.id/index.php/ADVIS/article/view/4000#:~:text=Teori%20yang%20digunakan%20adalah%20Teori,dari%20suatu%20organisasi%20atau%20perusahaan
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a.Kekuatan (Strengthness)  

Kekuatan adalah keunggulan yang dimiliki suatu merek 

fisik yang tidak dapat ditemukan pada merek lain. 

Keutamaan merek ini mengacu pada atribut fisik merek 

yang dapat dipandang sebagai keunggulan dibandingkan 

merek lain.  

b. Keunikan (Uniqueness) 

Keunikan adalah kemampuan membedakan satu merek 

dengan merek lain. Termasuk dalam kelompok unik jika 

variasi pelayanan yang bersangkutan serta diferensiasi 

tampilan suatu produk.  

c.Kenyamanan (Favorable) 

Kenyamanan mengacu pada kemampuan suatu merek 

untuk mudah diingat oleh konsumen yang termasuk dalam 

kelompok yang disukai ini seperti kemudahan merek suatu 

produk dapat diungkapkan, kemampuan merek untuk 

diingat oleh pelanggan, serta sebagai kesesuaian antara 

kesan merek dibenak pelanggan dengan citra yang 

diinginkan perusahaan atas merek yang bersangkutan.
111

 

4. Indikator Citra Merek 

Citra merek merupakan janji penjual untuk secara konsisten 

memberikan manfaat serta jasa kepada pembeli bukan hanya 

sekedar simbol yang membedakan produk perusahaan tertentu 

dengan pesaingnya, citra merek juga mencerminkan setidaknya 

ada 6 indikator citra merek yaitu: 

a. Pengenalan 

Seberapa dikenalnya merek oleh pembeli, apabila tidak 

mengetahui mereknya, mereka harus mengandalkan harga 

terendah untuk menjual produk dengan merek tersebut, 

                                                           
111Aina, ―Pengaruh Iklan Dan Citra Merk Terhadap Keputusan Pembelian 

Sepeda Motor Honda Beat Di Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang 

Samarinda.‖ 
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seperti mempromosikan logo, slogan, desain dari produk, 

atau merek lain sebagai identifikasi produk. 

b. Reputasi 

Bagi sebuah merek reputasi merupakan tingkat 

pandangan atau status yang tinggi karena mempunyai rekam 

jejak yang lebih baik, merek yang disukai pembeli akan 

lebih mudah untuk dijual dan produk yang dianggap 

berkualitas tinggi akan memiliki reputasi yang baik. 

c.  Daya tarik 

Daya tarik berkaitan dengan emosional yang merujuk 

pada hubungan antara merek dan konsumen yang 

berdasarkan dari harga serta kepuasan pelanggan. 

d. Kesetiaan 

Berkaitan dengan tingkat kesetiaan pelanggan 

menggunakan produk dengan merek tertentu.
112

 

5. Citra Merek Dalam Perspektif Bisnis Islam 

a. Definisi citra merek perspektif Islam 

Islam memandang citra merek sebagai nama yang baik 

identitas seseorang atau perusahaan. Citra merek yang baik 

adalah berkarakter kuat dan ditujukan untuk digunakan 

perusahaan atau produk pemasaran syariah, sebuah merek 

juga harus mencerminkan karakter tidak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Kajian tentang 

merek sudah ada sejak Rasulullah SAW sedang berdagang. 

Beliau selalu memperhatikan tampilan produk, dengan cara 

tidak membohongi pelanggan baik yang menyangkut 

kualitas kualitas produk, hal ini ditegaskan didalam Al-

Quran surat Asy-Syu’ara ayat 181-183: 

                                                           
112Thoriq Shofywan, Lina Aryani, ―Pengaruh Harga, Kualitas Produk, dan 

Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Montor Honda Beat.‖ 
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Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu 

termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah 

yang lurus dan janganlah kamu merugikan manusia pada 

hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi 

dengan membuat kerusakan. 

Kesimpulan dari ayat di atas adalah dalam citra merek 

tidak hanya kecukupan dari segi harga saja, jika konsumen 

mempersepsikan nilai produk lebih tinggi dari harga yang 

akan mereka puaskan, sebaliknya jika nilai produk yang 

mereka perkirakan lebih rendah maka akan kecewa, artinya 

penjual telah merugikan konsumen. Jadi citra merek harus 

menawarkan yang terbaik kepada konsumen kejujuran untuk 

meningkatkan kepercayaan konsumen ketika menggunakan 

produk. 

b. Nilai-nilai merek 

1) Kejujuran 

Nilai terpenting dari bisnis adalah kejujuran karena 

merupakan puncak keimanan dan karakteristik yang 

menonjol dari orang beriman. Sifat jujur ini harus di 

miliki oleh seorang pebisnis. Hal ini dilakukan dengan 

tidak menjiplak, meniru, atau memalsukan merek. Hal ini 

ditegaskan didalam Al-Quran surat Al-Anfaal ayat 27: 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

menghianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan 

janganlah kamu menghianati amanat-amanat yang 

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. 

2) Keadilan 

Ajaran utama dalam agama Islam adalah keadilan. 

Dalam hal ini merek haruslah sesuai dengan apa yang 

diharapkan konsumen, tidak ada unsur penipuan dan 

manipulasi pada sebuah produk yang di produksi. Hal ini 

ditegaskan didalam Al-Quran surat Al-An’am ayat 152: 

                  

                   

                  

               

         

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak 

yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, 

sampai dia mencapai (usia) dewasa, dan 

sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, 

kami tidak membebani seseorang melainkan menurut 
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kesanggupannya. Apakah kamu berbicara, bicaralah 

sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu dan penuhilah janji 

Allah, demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar 

kamu ingat.
113

 

3) Amanah  

Ajaran Islam mewajibkan seseorang pebisnis 

mempunyai sikap amanah terhadap dirinya sendiri dan 

orang lain, tidak boleh meremehkan hak orang lain yang 

memberikan amanah. Karena amanah merupakan 

tanggung jawab yang berat dari seluruh dunia ini, hal ini 

ditegaskan didalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72: 

                     

               

            

Artinya: Sesungguhnya kami telah mengemukakan 

amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka 

semuanya enggan memikul amanat itu dan mereka 

khawatir akan menghianatinya, dan pikullah amanat itu 

oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan 

amat bodoh. 

Dari penjelasan ayat di atas dapat diartikan bahwa 

tanggung jawab berupa amanah  merupakan hal yang 

sangat besar. Apabila sifat amanah tidak dijalankan 

dengan baik akan memunculkan kecuringaan satu dengan 

yang lain dan amanah jika di jalankan dengan baik maka 
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bisnis yang dilakukan akan berjalan dengan lancar 

mengingat bisnis dimulai dengan sebuah kepercayaan.
114

 

Pemberian nama atau merek sangatlah penting, Hal ini 

ditegaskan didalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31: 

                

                    

Artinya: Dan dia mengajar kepada adam nama-nama 

(benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya 

kepada para malaikat lalu berfirman: Sebutlah kepadaku 

nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang 

yang benar”. 

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Allah selalu menghendaki kenikmatan dan hal yang 

menyenangkan bagi hambanya. Nama Allah SWT 

terdapat dalam Al-Quran merupakan rahmat dan petunjuk 

bagi orang-orang beriman. Hal ini tidak jauh dengan 

pemberian nama merek dari suatu produk, harus 

memberikan nama yang baik yang mengandung arti serta 

menunjukkan identitas, kualitas, dan citra dari suatu 

produk. Citra merek dalam Islam kurang lebih sama 

dengan pengertian umum ialah nama yang baik dan dapat 

juga dijadikan sebagai doa agar bisnis yang kita lakukan 

dapat berjalan dengan baik. Citra merek di dalam Islam 

harus dibangun sesuai dengan pandangan Islam agar 

dapat diterima konsumen dan mendapatkan berkah dari 

Allah SWT.
115
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F. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis berasal dari kata “hypo” yang berarti ―dibawah‖ dan 

“thesa” yang berarti ―kebenaran‖. Hipotesis adalah jawaban 

sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman 

kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis 

juga merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau 

merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.
116

 

 

Gambar.1 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didalam penelitian ini penulis memasukan variabel X yaitu, 

X1 harga, dan X2 kualitas produk. Variabel Y keputusan 

pembelian, dan terdapat variabel Z yaitu citra merek sebagai 

moderasi. Hipotesis penelitian pengaruh harga dan kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian motor Honda Beat di moderasi citra 

merek dalam perspektif bisnis Islam, yaitu:  

1. Harga merupakan semua bentuk biaya yang harus dikeluaran 

untuk mendapatkan, memiliki, menerima manfaat dari 

gabungan dari pelayanan suatu produk. Harga memiliki 
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pengaruh yang sangat penting terhadap keputusan pembelian.
117

 

Berdasarkan hasil penelitian harga mempunyai pengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian, dimana kesesuaian harga 

dengan kualitas pada akhirnya harga memiliki daya saing 

terhadap produk sejenis dan mampu meningkatkan keputusan 

pembelian motor Honda Beat.
118

 Lukmandono menyatakan 

dalam penelitiannya bahwa variabel harga berpengaruh positif 

dan langsung terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

matic Honda Beat.
119

 Putra juga menyampaikan pesan yang 

sama dalam penelitiannya bahwa harga berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda Beat.
120

 

Hasil penelitian yang berbeda disajikan oleh Anwar dimana 

harga berpengaruh signifikan dan negatif terhadap keputusan 

pembelian.
121

 Tapi menurut Putro harga berpengaruh positif 

signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda 

Beat. Untuk memenuhi ekspektasi konsumen dengan harga dan 

kualitas yang murah, Honda terus mempertahankan harga yang 

lebih rendah dari kompetitor.
122

 Jadi secara singkat dapat 

diartikan bahwa harga memiliki peran penting dalam keputusan 

pembelian semakin murah harga dengan produk sejenis maka 

produk tersebut akan lebih dipilih oleh konsumen. 

H1 : Harga berdampak positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian  
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2. Kualitas produk merupakan kemampuan sebuah produk 

didalam menjalankan fungsinya meliputi daya tahan, keandalan, 

kemudahan dalam penggunan, dan kemudahaan dalam 

perbaikan.
123

 Berdasarkan hasil penelitian kualitas produk 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian.
124

 Kualitas 

produk juga mempengaruhi keputusan pembelian sepeda motor 

Honda Beat.
125

 Menurut Reza kualitas produk mempengaruhi 

keputusan pembelian di dealer Honda Beat, karena kualitas 

produk yang baik, penjualan juga meningkat.
126

 Secara simultan 

persepsi kualitas produk, memiliki hubungan yang kuat dan 

positif dengan keputusan pembelian sepeda motor merek 

Honda.
127

 Berdasarkan hasil penelitian Afrilliana menunjukkan 

adanya pengaruh yang signifikan kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor Honda Beat.
128

 Namun 

terdapat perbedaan pada hasil penelitian oleh Astuti hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda 

motor Honda Beat.
129

 Tapi hal ini langsung dipatahkan kembali 
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oleh penelitian yang dilakukan Rahmi dengan hasil kualitas 

produk berpengaruh terhadap meningkatkan keputusan 

pembelian.
130

 Kualitas produk secara tidak langsung merupakan 

salah satu hal yang sangat mempengaruhi keputusan pembelian. 

H2 : Kualitas produk berdampak positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

 

3. Citra merek adalah sekumpulan orang yang mempunyai 

kepentingan yang sama terhadap merek tertentu, terbentuk dan 

melekat dibenak konsumen, dan mereka konsisten 

menggunakan produk tersebut.
131

 Berdasarkan hasil penelitian 

Shofwan citra merek memiliki pengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian.
132

 Variabel citra merek berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian.
133

 Variabel citra 

merek merupakan variabel yang paling besar pengaruhnya 

terhadap keputusan pembelian Honda Beat. Citra merek 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian.
134

 Citra merek berpengaruh positif terhadap proses 

keputusan pembelian. Semakin baik citra merek, maka akan 

meningkatkan proses keputusan pembelian.
135

 MenurutAina 

citra merek secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian Honda Beat.
136

 Citra merek adalah hal 
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pertama yang terlintas di pikiran konsumen mengenai suatu 

produk, citra merek yang baik terbentuk dalam waktu yang 

lama, oleh karena itu citra merek menjadi salah satu alasan kuat 

konsumen melakukan keputusan pembelian. 

H3a: Citra merek memoderasi hubungan harga dan keputusan 

pembelian 

H3b :Citra merek memoderasi hubungan kualitas produk dan 

keputusan pembelian 
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