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ABSTRAK 

 

Proses pengambilan keputusan pembelian pada setiap orang 

pada dasarnya adalah sama, namun proses pengambilan keputusan 

tersebut tidak dapat dilepaskan dari harga seperti uang, waktu, 

aktivitas kognitif, upaya perilaku, nilai dan penetapan harga. 

Kepuasan konsumen yang tidak ada batasnya, dimanfaatkan oleh para 

produsen jilbab untuk menciptakan jilbab yang sesuai keinginan dan 

kebutuhan konsumen. Upaya yang perlu dilakukan perusahaan untuk 

dapat bertahan dan memenangkan persaingan usaha adalah dengan 

memahami perilaku konsumen yang akan mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh harga, keragaman produk, dan kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian yang dianalisis secara parsial, simultan, 

determinasi r, dan perspektif ekonomi Islam. 

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian 

lapangan (field research) yaitu suatu penelitian lapangan yang 

langsung dilakukan di lapangan atau kepada responden. Penelitian 

assosiatif yang dimaksudkan dalam penelitian ini ada tidaknya 

pengaruh yang positif dan signifikan antara Harga, Keragaman Model, 

dan Kualitas Produk terhadap keputusan pembelian Zoya Jilbab. 

Berdasarkan hasil uji satistik menunjukan bahwa terjadi 

hubungan positif antara variabel harga, keragaman produk, dan 

kualitas produk terhadap keputusan pembelian dengan nilai koefesien 

regresi tertinggi terletak pada variabel harga dan nilai koefisien regresi 

terendah terdapat pada variabel kualitas produk. Hasil tersebut 

mengindikasikan bahwa setiap variabel bauran pemasaran harga, 

keragaman produk, serta kualitas produk masing-masing 

mempengaruhi secara segnifikan. Besar kecilnya nilai suatu 

segnifikan sangat mempengaruhi kepada variabel terikat, semakin 

besar nilai suatu segnifikansi maka semakin kuat pengaruh tersebut 

terhadap variabel terikat. Menurut hasil observasi dan wawancara 

pada Industri Jilbab Merk ZOYA khususnya di Kecamatan Sukarame 

Bandar Lampung sudah menerapkan prinsip-prinsip Islam yang 

diperjelas dengan pernyataan, a). Prinsip kebenaran dan kejujuran, b). 

Prinsip amanah atau tanggung jawab, dan c).Prinsip keadilan. 

 

Kata Kunci: Harga, Keragaman Produk, Kualitas Produk, Keputusan 

Pembelian, dan Etika Bisnis Islam 
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ABSTRACT 

 

The buying decision-making process for everyone is basically 

the same, but the decision-making process cannot be separated from 

prices such as money, time, cognitive activity, behavioral effort, value 

and pricing. Consumer satisfaction that has no limits, is used by hijab 

manufacturers to create hijabs that suit the wishes and needs of 

consumers. Efforts that need to be made by companies to survive and 

win business competition is to understand consumer behavior that will 

influence consumer purchasing decisions. The purpose of this study 

was to determine the effect of price, product diversity, and product 

quality on purchasing decisions which were analyzed partially, 

simultaneously, r determination, and Islamic economic perspective. 

The type of research used by the author is field research, which 

is a field research that is directly carried out in the field or to 

respondents. The associative research that is intended in this study is 

whether there is a positive and significant influence between Price, 

Diversity of Models, and Product Quality on Zoya Jilbab purchasing 

decisions. 

Based on the results of the statistical test, it shows that there is a 

positive relationship between the price variables, product diversity, 

and product quality on purchasing decisions with the highest 

regression coefficient value being the price variable and the lowest 

regression coefficient being the product quality variable. These results 

indicate that each variable in the marketing mix, price, product 

diversity, and product quality has a significant influence. The size of a 

significant value greatly affects the dependent variable, the greater the 

value of a significance, the stronger the influence on the dependent 

variable. According to the results of observations and interviews with 

the ZOYA Brand Hijab Industry, especially in Sukarame District, 

Bandar Lampung, they have implemented Islamic principles which 

are clarified by the statement, a). The principle of truth and honesty, 

b). The principle of trust or responsibility, and c). The principle of 

justice. 

 

Keywords: Price, Product Diversity, Product Quality, Purchase 

Decision, and Islamic Business Ethics 
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MOTTO 

 

                 

 

 “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu 

sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu 

untuk dirimu sendiri.” 

(QS. Al-Isra’: 7) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pemahaman yang baik dalam menegaskan suatu 

permsalahan dapat membantu penulis untuk menghindari 

kesalahpahaman isi yang penulis ingin uraikan pada penelitian ini. 

Maka dari itu penulis ingin menegaskan bahwa penelitian ini 

dibatasi dengan judul “Pengaruh Harga, Keragaman Produk, 

dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Jilbab 

Merk Zoya” (Studi Pada Masyarakat di Kecamatan 

Sukarame, Bandar Lampung). Berdasarkan judul di atas maka 

terlebih dahulu perlu dijelaskan secara sistematis istilah-istilah 

penting yang terkandung dalam judul, yaitu sebagai berikut: 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau muncul dari sesuatu 

(orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau 

perbuatan seseorang.
1
 

2. Harga adalah salah satu nilai dari bauran pemasaran yang 

didasarkan pada angka atau nominal dan dapat juga berbentuk 

barang lain. Oleh karena itu harga perlu dikondisikan dan saling 

mendukung dengan bauran pemasaran lainnya yaitu produk, 

distribusi, dan promosi.
2
 

3. Keragaman Menurut kamus besar bahasa Indonesia, keragaman 

mempunyai arti berjenis-jenis/bermacam macam. Sedangkan 

arti kata dari model yaitu bentuk, keragaman model produk bisa 

                                                           
1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

Oktober (Jakarta: PT.GramediaUtama, 2020),  h.1045 
2 Zainal, Veithzal Rivai. Muhammad Syafei Antoniu, muliaman darmansyah 

hadad, Islamic Business Management – Praktik Manajemen Bisnis yang sesuai 

Syariah Islam, Yogyakarta: BPFE, 2017, h. 86  



 

 
2 

di artikan menjadi suatu barang yang mempunyai bentuk 

bermacam-macam.
3
 

4. Kualitas Produk adalah karakteristik produk atau jasa yang 

bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan 

pelanggan yang dinyatakan atau diimplikasikan.
4
 

5. Keputusan pembelian adalah serangkaian yang menyangkut 

jenis, produk, merek, penjual, kuantitas, waktu pembelian 

maupun cara pembayaran.
5
 

Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud dalam judul 

skripsi ini adalah penelitian secara ilmiah tentang suatu 

ketertarikan konsumen terhadap Zoya Jilbab yang menyediakan 

berbagai jenis jilbab dengan beragam harga, keragaman produk, 

dan kualitas produk yang sesuai dengan minat dan kebutuhan 

konsumen. 

 

B. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim 

terbanyak di dunia. Perkembangan jilbab saat ini sedang berada 

pada puncaknya, kaum muslimah mulai mengunakan jilbab karena 

kesadaran berjilbab dan juga karena perubahan mode jilbab. 

Banyak kaum muslimah yang berlomba mengkreasikan jilbab 

sehingga tetap tampil elegan dan trendi. Jilbab merupakan salah 

satu hal yang penting bagi kaum muslimah dalam dunia Islam. 

Jilbab dapat didefinisikan sebagai pakaian yang berfungsi untuk 

                                                           
3 Yafie, S. A., Suharyono, & Abdillah, Y. (2016). Pengaruh Kualitas Produk 

dan Kualitas Jasa terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi pada Pelanggan Food and 

Beverage 8 Oz Coffee Studio Malang). Jurnal Administrasi dan Bisnis 
4 Badan Pusat Statistik. (2016). Distribusi PDB Seri 2010 Triwulanan Atas 

Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha. Dipetik 5 Agustus, 2016 
5 Ibid, h. 300 



 

 
3 

menutupi perhiasan wanita dan auratnya, yaitu pakaian yang 

menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan.
6
  

Sistem Jilbab digunakan sebagai praktik keagamaan bagi 

kaum muslimah yang ingin menjalani hidup sesuai syariat Islam. 

Jilbab menjadi sebuah identitas bagi kaum muslimah yang sudah 

dirancang ulang mengikuti gaya hidup dan berpakaian masyarakat 

yang berkembang. Jilbab merupakan salah satu syariat dalam 

Islam. Pemakaian jilbab merupakan sebuah ketentuan untuk 

meningkatakan martabat wanita dihadapan lawan jenis dan 

menghindari terjadinya maksiat yang dilarang dalam agama.  

 

Firman Allah dalam QS.  Al-Ahzab: 59 yang berbunyi: 

 

 

 

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak 

perempuanmu, dan istri-istri orang Mukmin: Hendaklah mereka 

mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. (QS al-Ahzab 

[33]: 59). 

 

Kebutuhan konsumen akan fashion jilbab semakin variatif 

dan inovatif. Keinginan dan kepuasan konsumen yang tidak ada 

batasnya, dimanfaatkan oleh para produsen jilbab untuk 

menciptakan jilbab yang sesuai keinginan dan kebutuhan 

konsumen. Berbagai inovasi produk jilbab dilakukan oleh para 

produsen untuk memperoleh kepercayaan dari konsumen. Untuk 

memperoleh kepercayaan dan minat konsumen terhadap produk, 

hal yang dilakukan produsen yaitu dengan meningkatkan kualitas 

                                                           
6  Waman zanuroji. Pengaruh bauran pemasaran terhadap proses keputusan 

pembelian konsumen pada Resto & Cafe Dream Car, Jurnal Ilmu & Riset 

Manajemen. 2016. Vol. 3 No. 8  

يَاأَيُّهَا انىَّبِيُّ قُْم ِألَْشَواِجَك َوبَىَاتَِك َووَِساِء اْنُمْؤِمىِيَه يُْدوِيَه َعهَْيِههَّ 

 ِمْه َجالَبِيبِِههّ 



 

 
4 

produk dan memproduksi produk dengan beragam model yang 

harga nya cukup terjangkau. 

Daya tarik produk tidak dapat dilepaskan dari harga seperti 

uang, waktu, aktivitas kognitif, upaya perilaku, nilai dan penetapan 

harga.
7
 Dan kualitas produk seperti ciri-ciri atau keistimewaan 

tambahan (karakteristik produk), keandalan, kesesuaian dengan 

spesifikasi, daya tahan, pelayanan, estetika dan hasil akhir. harga 

akan cenderung menjelaskan kualitas produk barang tersebut.
 8
   

Konsumen cenderung menuntut harga yang sesuai dengan 

kualitas produk, apalagi konsumen wanita. Mereka lebih 

memperhatikan unsur harga dan kualitas produk. Kemampuan 

pengetahuan konsumen pun sekarang ini semakin berkembang.  

Konsumen akan tetap mempertimbangkan manfaat terbesar yang 

akan diterimanya yang selanjutnya bersedia membayar lebih 

banyak untuk kenyamanan, penampilan, kehandalan, dan prestise 

yang dirasakan dari kualitas produk yang baik untuk dibelinya.  

Proses pengambilan keputusan pembelian pada setiap orang 

pada dasarnya adalah sama, namun proses pengambilan keputusan 

tersebut akan diwarnai oleh ciri kepribadian, usia, pendapatan dan 

gaya hidupnya. Menurut Schiffman dan Kanuk, secara umum 

keputusan pembelian adalah seleksi dari dua atau lebih pilihan 

alternatif tindakan memilih tersebut diperjelas lagi oleh Dhamnesta 

dan Handoko, sebagai tindakan pengambilan keputusan yang 

meliputi tentang jenis dan manfaat produk, keputusan tentang 

bentuk produk, keputusan tentang merek, keputusan tentang 

jumlah produk. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut istilah keputusan 

pembelian dapat diartikan sebagai bagian dari perilaku konsumen 

yang bertujuan untuk menentukan proses pengembangan keputusan 

dalam membeli suatu barang atau jasa dimana individu terlibat 

                                                           
7 Loebnitz, N., & Witzel, J. A. (2015). Communicating Organic Food Quality 

in China: Consumer Perceptions of Environmental Value Priming Organic Products 

and  the Effect. Food  Quality and Preference   Journal.  Mongi, L., 
8 Gavin dan Tjiptono, kualitas Jasa: Pengukuran, Keterbatasan, dan Implikasi 

Manajerial, majalah Manajemen Usahawan Indonesia. Jakarta: Grafindo. 2015, h. 27  
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dalam mendapatkan dan mempergunakan barang tersebut. Oleh 

karena itu, kesimpulan terbaik individu untuk melakukan 

pembelian terbentuk berdasarkan kebutuhan dan keinginannya.
9
 

Harga menjadi faktor yang berpengaruh secara nyata dan 

kuat pada keputusan konsumen untuk melakukan pembelian. 

Kebijakan penetapan harga selalu dikaitkan dengan kesesuaian dari 

apa yang diterima oleh konsumen. Dari sudut pandang konsumen, 

harga seringkali digunakan sebagai indikator nilai bilamana harga 

tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasa atas suatu 

barang atau jasa. Dalam situasi tertentu para konsumen sangatlah 

sensitif terhadap harga (misalnya, permintaan yang elastik), 

sehingga harga yang realtif tinggi dibanding para pesaingnya dapat 

mengeliminasi produk dari pertimbangan konsumen.
10

 

Akan tetapi, dalam kasus lainnnya harga dapat dipergunakan 

sebagai indikator pengganti kualitas produk, dengan hasil bahwa 

harga yang lebih tinggi dipandang positf oleh segmen tertentu. 

Dalam persaingan seperti sekarang ini, perusahaan dituntut untuk 

menawarkan produk yang berkualitas dan mempunyai nilai lebih 

dengan kualitas yang bagus dan terpercaya, maka produk akan 

senantiasa tertanam dibenak konsumen, karena konsumen bersedia 

membayar sejumlah uang untuk membeli produk yang berkualitas. 

Kualitas merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan 

konsumen sebelum membeli suatu produk, selain itu kualitas 

merupakan salah satu alat pemasaran yang penting. 

Kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk dalam 

memperagakan fungsiya, hal ini termasuk keseluruhan durabilitas, 

reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan reparasi 

produk, juga atribut produk lainnya. Dari segi pemasar kualitas 

harus diukur dari sudut penglihatan dan tanggapan pembeli 

terhadap kualitas itu sendiri. Dalam hal ini selera pribadi sangat 

                                                           
9 Radiyanto, R. (2015). Pengaruh Store Atmosphere dan Keragaman Produk 

terhadap Loyalitas Konsumen Hayo Jaya. Jurnal Management-Bachelor.  
10 Nurdiansyah. “Pengaruh kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Sepatu Merk Adidas Di Bandar Lampung”. 2018, h. 3 
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mempengaruhi. Oleh karena itu secara umum dalam mengelola 

kualitas produk, harus sesuai dengan kegunaan yang diharapkan. 

Kualitas produk merupakan faktor penentu tingkat kepuasan yang 

diperoleh konsumen setelah melakukan pembelian dan pemakaian 

terhadap suatu produk. Pengalaman yang baik atau buruk terhadap 

produk akan mempengaruhi konsumen untuk melakukan 

pembelian kembali atau tidak sehingga pengelola usaha di tuntut 

untuk menciptakan sebuah produkyang disesuaikan dengan 

kebutuhan atau selera konsumen.  

Meskipun memiliki banyak pesaing yang kuat namun brand 

Zoya memang memiliki tempat yang spesial di hati masyarakat 

karena selain harganya yang lebih ekonomis dibandingkan dengan 

produk lainnya, brand Zoya juga menempatkan barang pada urutan 

yang paling utama. Tidak heran jika brand yang satu ini tetap 

mampu mempertahankan eksistensi yang mereka miliki saat ini. 

Ditengah gempuran yang luar biasa saat ini Zoya Jilbab seakan 

mampu menancapkan kehadirannya dengan begitu kokoh. 

 

Tabel 1.1 Data Sampel Penjualan Jilbab Zoya Sukarame 

No Jenis Jilbab 
Total Penjualan (2016-2018) 

2016 2017 2018 

1 M.G Zoya 1.247 1.234 1.832 

2 Kalila Nalanie 1.121 1.127 1.190 

3 Marsha Sparkling 1.157 1.172 1.175 

4 Marsha bb Casual 1.130 1.134 1.156 

5 Alia Hl Casual 1.049 1.145 1.115 

Sumber Data: Editing Peneliti, Outlet Zoya Jilbab, Kedaton 

Bandar Lampung,  November 2020 

Berdasarkan penjelasan pada Tabel 1 dapat memberikan 

alasan bahwa salah satu sampel butik ada di Bandar Lampung yaitu 
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Marsha Glittering Zoya dapat memasuki nilai pasar yang cukup 

baik. Pembelian jilbab Zoya setiap tahunnya mengalami kenaikan 

yang baik walaupun seringkali mengalami penurunan akantetapi 

hal tersebut tidak terlalu tajam. Penjualan produk jilbab Zoya 

dikategorikan masih baik setiap tahunnya dan masih banyak 

diminati oleh konsumen.
11

 

Selain itu produk zoya memiliki kelebihan diantaranya zoya 

merupakan satu-satunya produsen hijab dengan sertifikat halal 

MUI untuk semua bahan yang digunakan dalam produknya. 

Merupakan suatu hal yang langka dan belum lazim di Indonesia 

saat ini. Namun, menjadi daya tarik sendiri karena memberikan 

jaminan halal. Kemudian sesuai dengan tema atau salah satu visi 

yang dibuat oleh produk hijab Zoya maka tim produk hijab Zoya 

juga diyakini mampu memprediksi tren hijab sampai satu tahun ke 

depan. Berarti hijab yang kita beli dengan merek Zoya tidak akan 

ketinggalan zaman. Bahkan dapat dikatakan Zoya mempolopori 

lahirnya tren hijab baru. Didukung oleh promosi Zoya yang 

melibatkan hijabers artis yang mengenakan Zoya.  

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah 

dipaparkan di atas maka peneliti akan melakukan pembatasan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Harga, Keragaman Produk, 

dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Jilbab 

Merk Zoya (Studi Pada Masyarakat di Kecamatan Sukarame, 

Bandar Lampung)”. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana secara parsial harga berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian Jilbab Merk Zoya di kecamatan Sukarame Bandar 

Lampung? 

                                                           
11 Ibid, h. 34 
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2. Bagaimana secara parsial keragaman produk berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian Jilbab Merk Zoya di kecamatan 

Sukarame Bandar Lampung? 

3. Bagaimana secara parsial kualitas produk berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian Jilbab Merk Zoya di kecamatan Sukarame 

Bandar Lampung? 

4. Bagaimana secara simultan harga, keragaman produk, dan 

kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

Jilbab Merk Zoya di kecamatan Sukarame Bandar Lampung? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas 

penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk menganalisis bagaimana secara parsial harga berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian Jilbab Merk Zoya di kecamatan 

Sukarame Bandar Lampung. 

2. Untuk menganalisis bagaimana secara parsial keragaman produk 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian Jilbab Merk Zoya 

di kecamatan Sukarame Bandar Lampung. 

3. Untuk menganalisis bagaimana secara parsial kualitas produk 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian Jilbab Merk Zoya 

di kecamatan Sukarame Bandar Lampung. 

4. Untuk menganalisis bagaimana secara simultan harga, 

keragaman produk, dan kualitas produk berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian Jilbab Merk Zoya di kecamatan Sukarame 

Bandar Lampung. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan 

literatur atau refrensi serta menambah Ilmu pengetahuan bagi 

penulis dan pembaca dalam mendalami keilmuan tentang 

ekonomi dan bisnis Islam khusunya pada program studi 

ekonomi syrai’ah yang terkait dengan judul “Pengaruh Harga, 

Keragaman Produk, dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan 

Pembelian Jilbab Merk Zoya (Studi Pada Masyarakat di 

Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)”. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan perusahaan dapat mengetahui 

bagaimana pengaruh harga, keragaman produk, dan kualitas 

produk terhadap keputusan pembelian konsumen. Informasi 

ini sebagai bahan masukan bagi instansi suatu perusahaan 

untuk menjaga kepercayaan masyarakat akan produknya.  

b. Bagi Akademisi 

Menambah khasanah informasi dan pengetahuan khususnya 

pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian Jilbab Merk Zoya di Kecamatan 

Sukarame Bandar lampung.  

c. Bagi Penulis 

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis 

mengenai manajemen pemasaran. Selain itu penelitian ini 

juga berguna sebagai syarat akademisi untuk menyelesaikan 

Strata 1 Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. 
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F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan 

pada penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Imam Arifin pada tahun 2019,
12

 dengan juul “Pengaruh Bauran 

Pemasaran terhadap Keputusan Pembelian”. Temuan penelitian 

ini adalah: (1) Persepsi konsumen terhadap bauran pemasaran 

yang terdiri dari variabel produk yang dipersepsikan konsumen 

baik, harga produk yang dipersepsikan konsumen tepat, 

tempatyang dipersepsikan oleh konsumen tepat, promosi yang 

dipersepsikan konsumen tepat membuat konsumen mengambil 

keputusan pembelian, (2) Secara parsial variabel produk dan 

harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

pada, sedangkan variabel tempat dan promosi tidak terdapat 

pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, (3) Secara 

simultan bauran pemasaran (produk, harga, tempat, promosi) 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

2. Penelitian ini juga seiring dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Cholifatun Nisak pada tahun 2015,
13

 yang berjudul “Pengaruh 

Harga, Keragaman Model, Kualitas Informasi, dan 

Kepercayaan terhadap Keputusan Pembelian Online Pada Toko 

Tas Online Sabila Store”. Simpulan yang diperoleh antara 

harga, keragaman model produk, kualitas informasi, dan 

kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Saran yang disampaikan adalah Sabilla 

store hendaknya terus melakukan inovasi model tas untuk 

pemenuhan kebutuhan konsumen dan memperbaiki kualitas 

informasi yang terdapat pada akun penjualannya. 

 

                                                           
12 Imam Arifin, Skripsi, “Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Keputusan 

Pembelian Helm INK” (Yogyakarta: Universitas Negeri Malang, 2019), h. 65 
13 Cholifatun Nisak, Skripsi “Pengaruh Harga, Keragaman Model, Kualitas 

Informasi, dan Kepercayaan terhadap Keputusan Pembelian Online Pada Toko Tas 

Online Sabila Store” (Semarang: UNDIP, 2015), h. 99 
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3. Penelitian ini juga relevan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Heninda Ellya Putri pada tahun 2015,
14

 yang berjudul 

“Pengaruh Kualitas Produk dan Promosi terhadap Keputusan 

Pembelian Sirup Freiss Indofood”. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa kualitas produk dan promosi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian baik secara parsial 

maupun simultan. Variabel promosi memiliki pengaruh yang 

lebih besar daripada kualitas produk. Saran yang dapat 

disampaikan adalah sirup Freiss Indofood diharapkan lebih 

memperhatikan selera, kebutuhan dan keinginan konsumen 

serta lebih meningkatkan frekuensi penanyangan iklan dan 

frekuensi promosi penjualan. 

4. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Crishtin Jacklin Gerung pada tahun 2017
15

, yang berjudul 

“Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Promosi terhadap 

Keputusan Pembelian Mobil Nissan X-Trail Pada PT. Wahana 

Wirawan Manado”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 

Kualitas Produk, Harga dan Promosi secara simultan maupun 

parsial berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian 

mobil Nissan X-Trail pada PT. Wahana Wirawan Manado. 

 

Perbedaan penelitiaan terdahulu dengan penelitian yang akan 

peneliti teliti adalah terletak pada objek dan latar tempat 

penelitiannya. Objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti 

adalah Jilbab Merk Zoya di Kecamatan Sukarame Bandar 

Lampung. Selain itu perbedaan yang lain terletak pada variabel 

bebas (X) peneliti menggunakan harga (X1), keragaman produk 

(X2), dan kualitas produk (X3). Sementara persamaan antara 

penelitian saya dengan peneliti terdahulu yaitu menggunakan 

variabel terikatnya (Y) yaitu Keputusan Pembelian. 

                                                           
14  Heninda Ellya Putri, Skripsi “Pengaruh Kualitas Produk dan Promosi 

terhadap Keputusan Pembelian Sirup Freiss Indofood” (Semarang: UNDIP, 2015), h. 

103 
15 Cristin Jacklin Gerung, “Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Promosi 

terhadap Keputusan Pembelian Mobil Nissan X-Trail Pada PT. Wahana Wirawan 

Manado”. Jurnal EMBA, Vol.5 No.2 Juni 2017, h. 2221 - 2229 
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G. Sistematika Penulisan  

Bagian dari penelitian ini terdiri dari lima bab untuk 

memudahkan pembahasan dengan penjelasan sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, ruang 

lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat 

penelitian. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang grand theory, variabel Y, 

variabel X, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan bangunan 

hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Berisi tentang sumber data, metode pengumpulan data, 

populasi dan sampel, variabel dan definisi operasional, metode 

analisi data dan pengujian hipotesis. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang penjabaran tentang pengujian 

data, analisi data, hasil data dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan, keterbatasan peneliti dan 

rekomendasi penelitian yang dapat dijadikan masukan untuk 

peneliti. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

   

A. Konsep Harga 

1. Pengertian Harga 

Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa barang 

kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah 

kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Harga (price) juga 

dapat didefinisikan sebagai jumlah yang ditagihkan atas suatu 

produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para 

pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau 

menggunakan suatu produk atau jasa.
16

  

Dalam suatu produk terkandung nilai ekonomis yang 

pada umumnya disebut harga. Harga merupakan salah satu dari 

bauran pemasaran. Oleh karena itu harga perlu dikondisikan 

dan saling mendukung dengan bauran pemasaran lainnya yaitu 

produk, distribusi, dan promosi. 

a. Biaya, biaya merupakan faktor yang menentukan harga 

minimal yang harus ditetapkan agar perusahaan tidak 

mengalami kerugian. 

b. Organisasi, manajemen perlu memutuskan siapa di dalam 

organisasi yang harus menetapkan harga. 

c. Posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, yaitu 

menyangkut apakah produk tersebut merupakan simbol 

status atau hanya produk yang digunakan sehari-hari. 

d. Manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan. 

 

                                                           
16 Kemenperin. (2015). Industri Makanan dan Minuman RI Tumbuh 8,16%. 

Dipetik 26 Maret, 2016 
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Harga merupakan salah satu variable marketing mix yang 

paling fleksible. Kebijakan harga harus memperhatikan tingkat 

harga yang dikenakan atas suatu produk, struktur pemotongan 

harga, waktu pembayaran, perbedaan harga pada kelompok-

kelompok konsumen yang berbeda. Penetapan harga dapat 

dilakukan dengan metode penetrasi pricing (harga serendah-

rendahnya dengan tujuan menaikkan jumlah pembeli dan 

memperoleh market share yang lebih besar) yang tanpa ada 

unsur zholim didalamnya. 

Faktor-faktor di atas harus diperhatikan perusahaan 

dalam menetapkan harganya. Harga yang ditetapkan perusahaan 

akan diterima konsumen dan berhasil memperoleh pelanggan 

jika harga tersebut memperhatikan keinginan konsumen. Harga 

mempunyai beberapa pengertian yang intinya sama. “Harga 

adalah jumlah uang (ditambah beberapa barang kalau mungkin) 

yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari 

barang beserta pelayanannya”.
17

 

Harga juga dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang 

harus dibayarkan konsumen guna memperoleh produk berupa 

barang dan atau jasa yang dimaksud kepada pihak yang 

menawarkannya. Harga dalam bentuk nominal uang yang harus 

dibayarkan telah melalui proses kesepakatan antara kedua belah 

pihak. Benturan antara kedua kepentingan dan pengaruh harga 

terhadap kedua belah pihak merupakan proses yang tidak 

mudah. Kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan karena sama 

penting dan berpengaruh. 

Harga sebagai sejumlah uang yang harus dibayar untuk 

mendapatkan hak penggunaan produk. Harga dalam keputusan 

pembelian dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian untuk memengaruhi keputusan konsumen dalam 

pembelian suatu produk, pemasar biasanya memodifikasi harga 

mereka. Pemahaman konsumen terhadap harga mempunyai 

dampak yang penting terhadap penetapan kebijakan harga. 

                                                           
17 Ibid, h. 71 
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Konsumen dapat mempunyai ekspektasi atas hubungan harga 

dengan kualitas. Konsumen mungkin mempunyai ekspektasi 

bahwa harga yang lebih mahal mencerminkan kualitas yang 

lebih baik. Harga (price) adalah sejumlah uang yang harus 

dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh produk.
18

 

Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa barang 

kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah 

kombinasi dari barang beserta pelayanannya.
19

 Harga (price) 

juga dapat didefinisikan sebagai jumlah yang ditagihkan atas 

suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukarkan 

para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau 

menggunakan suatu produk atau jasa.
20

  

Menurut William J. Staton, harga adalah jumlah uang 

(kemungkinan ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan 

untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan 

pelayanan yang menyertainya. Sedangkan harga menurut 

Jerome Mc Carthy harga (price) adalah apa yang dibebankan 

untuk suatu
21

  

Harga merupakan salah satu variable marketing mix yang 

paling fleksible. Kebijakan harga harus memperhatikan tingkat 

harga yang dikenakan atas suatu produk, struktur pemotongan 

harga, waktu pembayaran, perbedaan harga pada kelompok-

kelompok konsumen yang berbeda. Penetapan harga dapat 

dilakukan dengan metode penetrasi pricing (harga serendah-

rendahnya dengan tujuan menaikkan jumlah pembeli dan 

memperoleh market share yang lebih besar) yang tanpa ada 

unsur zholim didalamnya sebagaimana firman Allah SWT 

dalam surat An-Nisaa ayat 29 yang berbunyi: 

                                                           
18  Michael Lontoh. 2016. Analisis Pengaruh Bauran Promosi Terhadap 

Keputusan Pembelian Mobil Toyota Pada Pt. Hasjrat Abadi Manado Cabang 

Tendean. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 01 Tahun 2016  
19 Hermawan Kertajaya dan M Syakir Sula, Syariah Marketing, h. 165-189 
20 Philip Kotler & Gary Amrstrong, Manajemen Pemasaran (ed.13), (Jakarta: 

Erlangga, 2009) h. 345   
21  Marius P. Angipora, Dasar-dasar Pemasaran, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2002) h. 268  
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 

di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.  

(Q.S An- Nisaa/ 29). 

 

Menurut ibnu katsir di dalam tafsirnya Al-Qur’an al-

Azhim, Allah SWT melarang hamba-Nya yang beriman 

memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain 

dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui 

oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta caracara 

lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan 

menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. 

Sekalipun pada lahiriahnya caracara tersebut memakai cara 

yang diakui oleh hukum syara’, tetapi Allah lebih mengetahui 

bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata 

menjalankan riba, tetapi dengan cara hailah (tipu muslihat). 

Demikian yang terjadi pada kebanyakan.   

 

2. Fungsi dan Tujuan Penentuan Harga 

Fungsi stimulasi harga dapat memengaruhi konsumen 

secara berbeda-beda dalam pembuatan keputusan pembelian 

terhadap suatu produk. Harga merupakan satu-satunya elemen 

bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, elemen yang 

lainnya menimbulkan biaya. Harga merupakan salah satu 

elemen bauran pemasaran paling fleksibel karena harga dapat 

diubah dengan cepat. Pada saat yang sama, penetapan dan 

persaingan harga menjadi salah satu hal yang sering dihadapi 

َسةً  َٰٓ أَن تَُكىَن تَِجَٰ ِطِم إَِلَّ نَُكم بَْيىَُكم بِٱْنبََٰ ۟ا أَْمَىَٰ أَيُّهَا ٱنَِّريَه َءاَمىُى۟ا ََل تَأُْكهُىَٰٓ
َٰٓ يََٰ

َ َكاَن بُِكْم َزِحيًماَعه تَ  ۟ا أَوفَُسُكْم ۚ إِنَّ ٱَّللَّ ىُكْم ۚ َوََل تَْقتُهُىَٰٓ َساٍض مِّ  
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oleh para eksekutif pemasaran. Penetapan harga merupakan 

salah satu keputusan penting bagi pelaku usaha.  

Harga suatu barang atau jasa merupakan penentu bagi 

permintaan pasarnya. Keputusan penetapan harga tergantung 

pada serangkaian kekuatan-kekuatan lingkungan dan persaingan 

yang sangat rumit. Perusahaan tidak hanya menetapkan satu 

harga tunggal, tetapi lebih berupa sebuah struktur penetapan 

harga (pricing structure) yang mencakup item-item yang berada 

di setiap lini produk. Struktur penetapan harga berubah dari 

waktu ke waktu seiring dengan siklus hidup produk tersebut. 

Perusahaan menyesuaikan harga supaya dapat mencerminkan 

perubahan-perubahan biaya dan permintaan serta 

memperhitungkan berubahubahnya pembeli dan situasi. Ketika 

lingkungan persaingan berubah, perusahaan itu 

mempertimbangkan kapan memprakarsai perubahan harga dan 

kapan menanggapi perubahan di pasar.
22

 

Tujuan ditetapkannya harga pada sebuah produk adalah 

untuk mencapai hal-hal berikut:  

a. Mendapatkan posisi pasar. misal, penggunaan harga rendah 

untuk mendapatkan penjualan dan pangsa pasar.  

b. Mencapai kinerja keuangan. Harga-harga dipilih untuk 

membantu pencapaian tujuan keuangan seperti kontribusi 

laba dan arus kas. 

c. Penentuan posisi produk, harga  dapat digunakan untuk 

meningkatkan citra produk, mempromosikan kegunaan 

produk.  

d. Mempengaruhi persaingan. Manajemen mungkin ingin 

menghambat para persaingan yang sekarang untuk tidak 

dapat masuk ke pasar atau untuk tidak melakukan 

pemotongan harga.  

 

                                                           
22 Ibid, h. 85 
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3. Tingkat Harga 

Bila manajer pemasaran administrasikan harga, seperti 

kebanyakan mereka melakukannya mereka harus sadar 

menetapkan kebijakan tingkat harga. Ketika memasuki pasar, 

mereka harus menetapkan harga perkenalan yang mungkin 

mempunyai efek jangka panjang.
23

 Menurut Rachmat Syafei, 

harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan 

dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan 

nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukaran barang yang 

diridhai oleh kedua pihak yang akad.
24

  

Menurut Ibnu taimiyah yang dikutip oleh Yusuf 

Qardhawi:  

“penentuan harga mempunyai 2 bentuk; ada yang boleh 

dan ada yang haram. Tas’ir ada yang zhalim, itulah yang 

diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan”.  

Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan 

harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang 

tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh 

agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu 

keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan UU 

untuk tidak menjual diatas harga resmi, maka hal ini 

diperbolehkan dan wajib diterapkan.
25

 

 

4. Pandangan Penentuan Harga 

Dari sudut konsumen, harga seringkali digunakan sebagai 

indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan dengan 

manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. Nilai 

sebagai rasio antara manfaat yang dirasakan terhadap harga. 

                                                           
23 E. Jerome Mc Carthy, William D. Perreault, Intisari Pemasaran Sebuah 

Ancangan Manajerial Global, (Jakarta: Binarupa Aksara), h.163  
24 Rachmad Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustakasetia, 2000) h. 87  
25 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani) 

h. 257  
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Untuk produk yang berguna bagi pelanggan dan mengantisipasi 

daya beli pelanggan, maka perusahaan membuat kemasan, 

ukuran dan jenis-jenis produk beranekaragam. 

Basu Swastha menemukan bukti empiris bahwa dengan 

cara mengurangi harga maka akan meningkatkan ancaman 

ketika harganya akan dinaikkan. Faktor lain yang menunjukkan 

bahwa konsumen juga mempertimbangkan harga yang lalu dan 

bentuk pengharapan pada harga dimasa yang akan datang yang 

mungkin tidak optimal, apabila konsumen menunda pembelian 

di dalam mengantisipasi harga yang lebih rendah di masa 

mendatang.  

Namun penurunan harga pada merek berkualitas 

menyebabkan konsumen akan berpindah pada merek lain, akan 

tetapi penurunan harga pada merek yang berkualitas rendah 

tidak akan menyebabkan konsumen berpindah pada merek yang 

lain dengan kualitas yang sama. Dan biasanya konsumen 

mempelajari informasi harga dengan dua cara, yaitu dengan 

disengaja atau intentional dan secara kebetulan atau insidental. 

Cara belajar secara disengaja berhubungan dengan pencarian 

yang aktif dan penghafalan harga yang ada, khususnya bagi 

merek-merek tertentu. Belajar secara insidental termasuk 

didalamnya perbandingan secara jelas akan harga sekarang 

dengan harga sebelumnya yang disimpan dalam ingatan.
26

 

Jadi harga adalah variabel penting yang digunakan oleh 

konsumen karena berbagai alasan, baik karena alasan ekonomis 

yang akan menunjukkan bahwa harga yang rendah atau harga 

yang selalu berkompetisi merupakan salah satu variabel penting  

untuk meningkatkan kinerja pemasaran, juga alasan psikologis 

dimana harga sering dianggap sebagai indikator kualitas dan 

oleh karena itu penetapan harga sering dirancang sebagai salah 

                                                           
26  Fira Dinan1, dkk. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi 

Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Oriflame Pada Mahasiswi Universitas 

Muhammadiyah Jember. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia Vol 2. No. 1 Juni 

2016  
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satu instrumen penjualan sekaligus sebagai instrumen 

kompetisi. 

 

5. Penetapan Harga Dalam Islam 

Ajaran Islam memberi perhatian yang besar terhadap 

kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang 

sempurna adalah resultan dari kekuatan yang bersifat massal 

dan impersonal, yaitu merupakan penomena alamiah. Pasar 

yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil 

bagi penjual dan pembeli. Karenanya, jika mekanisme pasar 

terganggu, maka harga yang adil akan mendorong para pelaku 

pasar untuk bersing dengan sempurna. Jika harga tidak adil 

maka pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi dengan 

menderita kerugian. Oleh karena itu, Islam sangat 

memerhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar 

yang sempurna
27

.  

 

Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang 

artinya: “Dari Anas putera Malik ra. Ia berkata: “pernah 

terjadi di masa Rasulullah saw Harga barang melonjak mahal. 

Para sahabat berkata: “ya Rasulullah harga-harga barang di 

negeri kita melonjak mahal, oleh karena itu tetapkanlah untuk 

kami ?”. maka Rasulullah saw, bersabda: “sesungguhnya Allah 

itulah yang menaikkan, yang memurahkan, yang 

mengembangkan, dan yang memberi rezeki, aku hanya 

berharap agar Allah menetapkannya dan berjumpa dengan 

Allah dalam keadaan tidak seorangpun di antara kamu yang 

menuntut karena penganiayaan dalam hal darah dan harta”. 

(Hadits Diriwayatkan oleh Imam Lima)”.
28

  

 

                                                           
27 Ibid, h. 330  
28 Ibid, h. 399  
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Hadits diatas menjelaskkan bahwa kenaikan harga yang 

terjadi di Zaman Rasulullah saw tersebut bukanlah oleh 

tindakan sewenag-wenang dari para pedagang, tetapi karena 

memang komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum 

ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar harga barang 

tersebut naik. Oleh sebab itu  dalam keadaan demikian 

Rasulullah saw tidak mau campur tangan membatasi harga 

komoditas dipasar tersebut, karena kebijakan dan tindakan 

seperti ini dapat menzalimi hak para pedagang.  Padahal, 

Rasulullah saw tidak akan mau dan tak akan pernah berbuat 

zalim kepada sesama manusia, tidak terkecuali kepada 

pedagang dan pembeli. Dengan demikian, menurut para ahli 

fikir, apabila kenaikan harga itu bukan karena ulah para 

pedagang, maka pihak pemerintah tidak bolehz ikut campur 

dalam masalah harga tersebut, karena perbuatan itu tidak 

menzalimi para pedagang.  

Apabila kenaikan harga barang dipasar disebabkan oleh 

para spekulan dengan cara menimbun barang, sehingga stok 

barang di pasar langka dan menipis sehingga harga melonjak 

dengan tajam maka sebagian besar (jumhur) ulama terutama 

dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Hambali seperti Ibnu 

Qudamah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, ulama 

mazhab Hanafi seperti Abu Yusuf berpendapat bahwa dalam 

situasi lonjakan harga secara fantastis karena ulah para spekulan 

dan pedagang pihak pemerintah dapat mengambil tindakan 

tegas dalam rangka pengendalian harga dan mematokkannya 

secara adil dengan mempertimbangkan kepentingan pedagang 

maupun pembeli. Alasan mereka adalah pemerintah dalam 

syariat islam memiliki fungsi, peran dan kewenangan untuk 

mengatur kehidupan masyarakat demi kemaslahatan bersama 

mereka.  
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B. Konsep Produk  

1. Pengertian Keragaman Produk 

Keragaman produk merupakan salah satu unsur yang 

harus diperhatikan oleh para pengusaha bisnis. Keragaman 

produk yang baik membuat perusahaan dapat menarik 

konsumen untuk berkunjung dan melakukan 

pembelian.Keragaman produk juga sebagai seperangkat 

(keanekaragaman) lini produk dan unsur yang ditawarkan oleh 

penjual tertentu pada para pembeli. Keragaman produk adalah 

kumpulan semua produk dan barang yang ditawarkan untuk 

dijual oleh penjual tertentu.
29

  

Definisi dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

keragaman produk adalah sekumpulan dari keseluruhan lini 

produk dan jenis produk yang ditawarkan oleh penjual kepada 

pembeli, termasuk di dalamnya jumlah lini produk serta unsure 

yang terkait didalamnya. Pengertian lini produk itu sendiri yaitu 

kelompok produk di dalam kelas produk yang berhubungan erat 

karena mempunyai fungsi yang serupa, dijual kepada kelompok 

pelanggan yang sama, dipasarkan melalui gerai atau saluran 

yang sama, atau masuk dalam kisaran harga tertentu.
30

 

Menurut kotler dan keller  “keberagaman produk dan 

barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli”. 

Menurut kotler dan keller “lini produk adalah sekelompok 

produk-produk itu melaksanakan fungsi yang serupa,  dijual 

pada kelompok pelanggan yang sama, atau berada dalam 

rentang harga tertentu”. Kotler dan keller memberi gambaran 

lebar bauran produk dan panjang lini produk untuk itu produk-

produk procter & gamble (P&G) untuk dimensi keberagaman 

produk tersebut dijelaskan sebagai berikut:  

                                                           
29 Dewa Bagus Nugraha Windusara dan A.A. Gd Agung Artha Kusuma. 2015. 

Pengaruh Bauran Promosi terhadap Keputusan Pembelian Oppo Smartphone. E-

Jurnal Manajemen Unud, Vol. 4, No. 12, 2015: 4160 - 4185 Issn : 2302-8912 4160  
30 Ibid, h. 74 
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a. Lebar yaitu mengacu pada berapa banyak lini produk yang 

berbeda dimiliki perusahaan tersebut.  

b. Kedalaman yaitu mengacu pada jumlah seluruh jenis dalam 

bauran tersebut.  

c. Keluasan yaitu mengacu pada berapa banyak jenis yang 

ditawarkan masing-msing produk dalam lini tersebut. 

d. Konsisten bauran produk yaitu mengacu pada seberapa erat 

hubungan berbagai lini produk dalam penggunaan akhir, 

ketentuan produksi, saluran distribusi atau hal lainnya.  

 

2. Kualitas Produk 

Kualitas produk adalah keseluruhan ciri serta dari suatu 

produk atau pelayanan pada kemampuan untuk memuaskan 

kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat. Kualitas produk 

mencerminkan kemampuan produk untuk menjalankan 

tugasnya mencakup daya tahan, kehandalan, kemajuan, 

kekuatan, kemudahan dalam pengemasan, dan separasi produk 

dan ciri-ciri lainnya.
31

 

Kualitas produk juga dapat didefinisikan sebagai suatu 

keunggulan ataupun keistimewaan. Sedangkan kualitas yang 

dirasakan dapat didefinisikan sebagai suatu penilaian konsumen 

akan keunggulan ataupun keistimewaan secara menyeluruh 

terhadap suatu produk.
32

 

Produk yang berkualitas selalu disertai dan dilengkapi 

oleh atribut. Atribut adalah suatu komponen yang merupakan 

sifat-sifat produk yang menjamin agar produk tersebut dapat 

                                                           
31 Marlius, D. (2017). Keputusan Pembelian Berdasarkan Faktor Psikologis 

Dan Bauran Pemasaran Pada PT. Intercom Mobilindo Padang. Jurnal Pundi. Volume 

1. No. 1. Hal. 57-66. 
32  Eni Fitriani, Skripsi “Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Universitas Halu Oleo” (Kendari: Universitas Halu Oleo, 2017), h. 23 
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memenuhi kebutuhan dan keinginan yang diharapkan oleh 

pembeli.
33

 

Ada 10 atribut yang menyertai suatu produk, yaitu: 

a. Product Quality (kualitas produk). Kualitas produk yaitu 

kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsinya 

meliputi daya tahan, kehandalan, ketepatan, kemudahan 

operasi dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya. 

b. Physical Caracteristic of Goods (karakteristik fisik produk). 

Merupakan saran untuk memenangkan persaingan. Karakter 

ini bisa berupa bentuk, pernak pernik atau fitur. 

c. Price (harga) Merupakan sejumlah uang yang dibebankan 

atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang 

ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki 

atau menggunakan produk dan jasa tersebut. 

d. Brand (merek). Merek adalah nama, istilah, simbol, atau 

desain khusus atau kombinasi beberapa unsur-unsur yang 

dirancang untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang 

ditawarkan oleh penjual. 

e. Packaging (kemasan), kemasan mencakup segala kegiatan 

merancang dan memproduksi wadah atau pembungkus suatu 

produk. 

f. Design (desain), adalah salah satu aspek pembentuk citra 

produk. Desain yang unik adalah pembeda dengan produk 

yang lain. 

g. Product Warranty (garansi). Tujuan utama dari jaminan 

adalah untuk meyakinkan pembeli bahwa perusahaan akan 

memberi ganti rugi bila produknya tidak berfungsi 

sebagaimana mestinya. 

h. Color (warna), kadangkala menjadi faktor penentu dalam hal 

diterima atau tidaknya suatu produk oleh konsumen. 

                                                           
33  Assauri, Sotjan. 2015. Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep, dan 

Strategi. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, h. 1098 
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i. Seller Reputation (reputasi perusahaan). Reputasi perusahaan 

berpengaruh terhadap penjualan produk. Reputasi 

perusahaan yang baik membuat konsumen percaya akan 

kualitas produk yang dihasilkan. 

j. Seller’s Service (pelayanan produk). Pelayanan produk 

merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus 

pihak manajemen karena produk sendiri makin laris, makin 

canggih dan rumit. Keluhan dari konsumen juga semakin 

meningkat. Sehingga harus ada beberapa tindakan 

manajerial untuk menanganinya.
34

 

 

3. Kualitas Produk Dalam Pandangan Islam 

Produk pada Al-Qur’an dinyatakan dalam 2 istilah, yaitu 

Al Thayyibat dan Al Rizq. Al Thayyibat merujuk pada sesuatu 

yang baik, suatu yang murni dan baik, sesuatu yang bersih dan 

murni, sesuatu yang baik dan menyeluruh serta makanan yang 

terbaik. Al Qizq merujuk pada makanan yang diberkati tuhan, 

pemberian yang menyenangkan dan ketetapan tuhan. Menurut 

islam produk konsumen adalah berdayaguna, materi yang dapat 

dikonsumsi yang bermanfaat yang bernilai guna, yang 

menghasilkan perbaikan material, moral, spiritual bagi 

konsumen. Sesuatu yang tidak berdaya guna dan dilarang dalam 

islam bukan merupakan produk dalam pengertian islam. Barang 

dalam ekonomi konvensional adalah barang yang dapat 

dipertukarkan dan berdaya guna secara moral.
35

 

Pernyataan di atas sesuai dengan firman Allah SWT pada 

surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi: 

 

 

                                                           
34 Ibid, h. 108 
35 Veithzal Rivai Zainal, Muhammad Syafei Antoniu, muliaman darmansyah 

hadad, Islamic Business Management – Praktik Manajemen Bisnis yang sesuai 

Syariah Islam, (Yogyakarta: BPFE, 2017),  h. 380  

ِث  اًل طَيِّبًا َوََل تَتَّبُِعى۟ا ُخطَُىَٰ ا فًِ ٱأْلَْزِض َحهََٰ َٰٓ أَيُّهَا ٱنىَّاُس ُكهُى۟ا ِممَّ يََٰ

بِيه   ِه ۚ إِوَّهُۥ نَُكْم َعُدوٌّ مُّ
ْيطََٰ  ٱنشَّ
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“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 

yang terdapat di bumi, dan jangan lah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh 

yang nyata bagimu”.  

 

Menurut syeikh Imam Al Qurthubi, dalam bukunya yang 

berjudul tafsir al Qurthubi/syeikh Imam Al Qurthubi, makna 

kata halal itu sendiri adalah melepaskan atau membebaskan. 

Dan kata itu disebut halal karena ikatan larangan yang mengikat 

sesuatu itu telah dilepaskan. Sahal bin abdillah mengatakan: ada 

3 hal yang harus dilakukan jika seseorang ingin terbebas dari 

neraka, yaitu memakan makanan yang halal, melaksanakan 

kewajiban, dan mengikuti jejak SAW. Oleh karena itu, bagi 

setiap makhluk yang memiliki akal semestinya berhati-hati 

dalam menghadapi musuh ini yang telah jelas sekali 

permusuhannya dari zama nabi Adam AS. Syaitan telah 

berusaha sekuat tenaga mengorbankan jiwa dan sisa hidupnya 

untuk merusak keadaan anak cucu Adam AS.
36

  

Praktik bisnis yang mengedepankan kualitas sebagai daya 

saing berbisnis tidak bertentangan dengan ajaran islam, 

karenapada hakikatnya meningkatkan kualitas produk dan jasa 

agar lebih baik merupakan bagian dari kejujuran dan kebenaran 

dalam berbisnis sehingga menimbulkan keikhlasan bagi 

masingmasing dalam bertransaksi bisnis antara penjual dan 

pembeli, karena meningkatkan kualitas berarti juga merupakan 

langkah-langkah untuk memenuhi keinginan pelanggan dan 

juga konsumen.
37

  

 

 

 

                                                           
36 Syeikh Imam Al Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi/ Syeikh Imam Al Qurthubi, 

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.481-483  
37 Heflin Princes, Be An Enterpreneur. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 

177-178.  
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C. Keputusan Pembelian 

1. Pengertian  

Keputusan adalah pemilihan dari dua atau lebih 

alternative pilihan. Dengan kata lain untuk membuat keputusan 

harus terdapat alternatif pilihan. Sebaliknya jika konsumen 

tidak memiliki alternatif untuk memilih maka tidak dapat 

dikategorikan sebagai pengambilan keputusan. Tidak semua 

konsumen dalam mengambil keputusan memerlukan tingkat 

pencarian informasi yang sama.
38

 

Keputusan pembelian itu sendiri adalah suatu tindakan 

konsumen untuk membentuk referensi diantara merek-merek 

dalam kelompok pilihan dan membeli produk yang paling 

disukai.
39

 Keputusan untuk membeli yang diambil oleh pembeli 

sebenarnya merupakan kumpulan dari sejumlah keputusan. 

Setiap keputusan untuk membeli tersebut mempunyai suatu 

struktur sebanyak lima komponen, yang meliputi: 

a. Keputusan tentang jenis produk 

Dalam hal ini konsumen dapat mengambil keputusan tentang 

produk apa yang akan dibelinya untuk memenuhi dan 

memuaskan kebutuhan. 

b. Keputusan tentang bentuk produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli suatu 

produk dengan bentuk tertentu sesuai dengan seleranya. 

c. Keputusan tentang merek 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana 

yang akan dibeli karena setiap merek mempunyai 

perbedaan-perbedaan tersendiri. 

 

                                                           
38  Eni Fitriani, Skripsi, “Pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah Pada Mahasiswa Universitas Halu 

Oleo” (Kendari: Universitas Halu Oleo, 2017), h. 14 

 39  Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Prehallindo, 2012), h. 204 
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d. Keputusan tentang penjualnya 

Konsumen dapat mengambil keputusan dimana produk yang 

dibutuhkan tersebut akan dibeli. 

e. Keputusan tentang jumlah produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa 

banyak produk yang akan dibeli. 

2.  Hubungan Harga dengan Keputusan Pembelian 

Harga merupakan salah satu faktor penentu konsumen 

dalam menentukan suatu keputusan pembelian terhadap suatu 

produk maupun jasa. Konsumen akan sangat memperhatikan 

harga apabila produk atau jasa yang akan dibeli tersebut 

merupakan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman 

dan kebutuhan pokok lainnya. Pengusaha perlu memperhatikan 

hal ini, karena dalam persaingan usaha, harga yang ditawarkan 

oleh pesaing bisa lebih rendah dengan kualitas yang sama atau 

bahkan dengan kualitas yang lebih baik. Hal ini berarti bahwa 

dalam penentuan harga produk atau jasa yang dijual, baik 

perusahaan besar maupun usaha kecil sekalipun harus 

memperhatikan konsumen dan para pesaingnya. Konsumen 

ketika akan melakukan pembelian sebuah produk barang 

ataupun jasa, seorang konsumen pasti akan memperhatikan 

harga produknya, apakah sesuai dengan kemampuan finansial 

atau tidak. Harga yang dibayarkan oleh konsumen pada sebuah 

produk yang dibeli apakah sudah sebanding dengan manfaat 

yang akan diterima, oleh karena itu harga dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian seorang kosumen.  

D. Jual Beli dalam Perspektif Islam 

Terdapat beberapa nilai-nilai Islami yang harus diterapkan 

dalam memberikan pelayanan yang maksimal yaitu: 

1. Profesional (Fathanaah) 

Menurut Didin Hafidudin Profesional adalah bekerja dengan 

maksimal dan penuh komitmen dan kesungguhan. Seseorang 
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yang bekerja sesuai dengan profesinya dan tidak melupakan 

akhirat ketika sedang menjalankan bisnisnya tidak boleh 

terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari 

keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. 

2. Jujur (Sidik) 

Jujur yaitu tidak pernah berdusta dalam melakukan segala 

kegiatan transaksi. Jujur adalah kesesuaian antara berita yang 

disampaikan dan fakta, antara fenomena dan yang diberitakan, 

sama halnya pada jual beli online yang dalam penulisan 

spesifikasi / deskripsi barang harus lah sesuai apa adanya. 

Tidak di lebih-lebihkan, tidak menipu (Al-Kadzib) yaitu suatu 

sikap yang sangat mulia dalam menjalankan bisnisnya adalah 

tidak pernah menipu seperti praktek bisnis dan dagang yang 

diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah tidak pernah menipu. 

3. Amanah 

Amanah berarti memiliki tanggung jawab dalam 

melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah berarti 

terpercaya dan bertanggung jawab. Amanah dapat 

diaplikasikan dalam bentuk pelayanan yang optimal dan ihsan 

(berbuat yang terbaik), termasuk yang memiliki pekerjaan 

yang berhubungan dengan pelayanan bagi masyarakat baik 

dalam bentuk nyata maupun berbasis online. 

4. Keramahan dan Kesopanan (Tabligh) 

Menurut Hermawan Kertajaya dalam (Kertajaya & Sula) 

“Tabligh artinya komunikatif dan argumentatif” Orang yang 

memiliki sifat tabligh akan menyampaikan dengan benar dan 

tutur kata yang tepat. Kesopanan dan keramahan merupakan 

inti dalam memberikan pelayanan kepada orang lain. Dalam 

hal ini customer service pada pelayanan elektronik wajib 

memberikan pelayanan informasi dengan baik, ramah dan 

sopan dengan memakai tutur kata yang baik, sehingga 

menjadikan orang yang dilayani akan merasa puas. Selain itu 

melayani dengan rendah hati (khidmah) yaitu sikap ramah 



 

 
30 

tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun 

tetap penuh tanggung jawab. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Dalam membuat suatu sketsa pemikiran perlu diadakannya 

suatu kerangka sehingga mendapatkan gambaran yang jelas 

mengenai proses implementasi tindakan suatu penelitian dari awal 

hingga akhir. Sketsa pemikiran terkait judul penelitian mengenai 

pengaruh harga, keragaman produk, dan kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian Jilbab Merk Zoya di Kecamatan Sukarame, 

Bandar Lampung) dapat dijelaskan pada Gambar 1 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran 
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Keterangan:  

Secara Parsial :  

Secara Simultan  :  

 

F. Hipotesis 

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara 

yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman simpulan 

teoretis yang diperoleh dari tinjauan pustaka.
40

 Jadi hipotesis 

merupakan dugaan sementara terhadap masalah penelitian yang 

akan diuji kebenarannya, sehingga hipotesis tersebut dapat diterima 

atau ditolak. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Jilbab  

Zoya 

Harga adalah salah satu dari bauran pemasaran. Oleh 

karena itu harga perlu dikondisikan dan saling mendukung 

dengan bauran pemasaran lainnya yaitu produk, distribusi, dan 

promosi. Menurut William J. Staton, harga adalah jumlah uang 

(kemungkinan ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan 

untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan 

pelayanan yang menyertainya. Sedangkan harga menurut 

Jerome Mc Carthy harga (price) adalah apa yang dibebankan 

untuk suatu
41

.  

Pengusaha perlu memperhatikan hal ini, karena dalam 

persaingan usaha, harga yang ditawarkan oleh pesaing bisa 

lebih rendah dengan kualitas yang sama atau bahkan dengan 

kualitas yang lebih baik. Hal ini berarti bahwa dalam penentuan 

harga produk atau jasa yang dijual, baik perusahaan besar 

                                                           
40 Na Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller.2015. Manajemen Pemasaran Ed 

13 Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga nang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif  

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),  h. 63 
41 Ibid, h. 268  
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maupun usaha kecil sekalipun harus memperhatikan konsumen 

dan para pesaingnya. Konsumen ketika akan melakukan 

pembelian sebuah produk barang ataupun jasa, seorang 

konsumen pasti akan memperhatikan harga produknya, apakah 

sesuai dengan kemampuan finansial atau tidak. Harga yang 

dibayarkan oleh konsumen pada sebuah produk yang dibeli 

apakah sudah sebanding dengan manfaat yang akan diterima, 

oleh karena itu harga dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian seorang kosumen.  

Penelitian ini berhubungan segnifikan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Wayan Adi Virawan dengan judul 

“Pengaruh Harga, Kualitas produk, dan Citra Merek terhadap 

Keputusan Pembelian Helm Merek INK” Hasil Penelitian ini 

menunjukan bahwa secara parsial, variabel harga berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. Hal ini berarti bahwa harga 

sebuah produk sudah menjadi hal yang menjadi pertimbangan 

masyarakat sebelum melakukan pembelian. Berdasarkan hasil 

Penelitian terdahulu, maka Hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

H1: Harga berpengaruh segnifikan terhadap keputusan  

pembelian 

2. Pengaruh Keragaman Produk Terhadap Keputusan 

Pembelian Jilbab Zoya 

Keragaman Menurut kamus besar bahasa Indonesia, 

keragaman mempunyai arti berjenis-jenis / bermacam macam. 

Sedangkan arti kata dari model yaitu bentuk, keragaman model 

produk bisa di artikan menjadi suatu barang yang mempunyai 

bentuk bermacam-macam.
42

 Produk menurut stanton yang 

dikutip oleh Buchari Alma, merupakan seperangkat atribut baik 

berwujud maupun tidak berwujud maupun tidak berwujud, 

termasuk di dalamnya masalah warna, harga, nama baik pabrik, 

nama baik toko yang menjual (pengecer), dan pelayanan pabrik 

                                                           
42 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: PT.GramediaUtama, 2016), h. 821 
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serta pelayanan pengecer yang diterima oleh pembeli guna 

memuaskan keinginannya.  

Menurut kotler dan keller “keberagaman produk dan 

barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli”. 

Menurut kotler dan keller“ ini produk adalah sekelompok 

produk-produk itu melaksanakan fungsi yang serupa, dijual 

pada kelompok pelanggan yang sama, atau berada dalam 

rentang harga tertentu”. Kotler dan keller memberi gambaran 

lebar bauran produk dan panjang lini produk untuk itu produk-

produk procter & gamble (P&G) untuk dimensi keberagaman 

produk tersebut dijelaskan sebagai berikut:  

a. Lebar yaitu mengacu pada berapa banyak lini produk yang 

berbeda dimiliki perusahaan tersebut.  

b. Kedalaman yaitu mengacu pada jumlah seluruh jenis dalam 

bauran tersebut.  

c. Keluasan yaitu mengacu pada berapa banyak jenis yang 

ditawarkan masing-msing produk dalam lini tersebut.  

d. Konsisten bauran produk yaitu mengacu pada seberapa erat 

hubungan berbagai lini produk dalam penggunaan akhir, 

ketentuan produksi, saluran distribusi atau hal lainnya.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Cholifatun Nisak meneliti mengenai “Pengaruh Harga, 

Keragaman Model, Kualitas Informasi, dan Kepercayaan 

terhadap Keputusan Pembelian Online Pada Toko Tas Online 

Sabila Store” Hasil penelitiannya menunjukan bahwa 

Keragaman Model berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Berdasarkan hasil Penelitian terdahulu, maka 

hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

 

H2: Keragaman produk berpengaruh segnifikan terhadap  

keputusan pembelian. 
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3. Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Jilbab 

Pada hakikatnya, seseorang membeli suatu produk bukan 

hanya sekedar ia ingin memiliki produk tersebut. para pembeli 

membeli barang dan jasa, karena barang atau jasa tersebut dapat 

digunakan sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginan. Dengan kata lain, seseorang membeli produk bukan 

karena fisik produk itu semata-mata, tetapi karena manfaat yang 

ditimbulkan dari produk yang dibelinya tersebut.
43

  

Produsen yang berwawasan produk berpendapat bahwa 

konsumen hanya akan memilih produk yang berkualitas, atau 

mempunyai kelebihankelebihan lain yang sifatnya inovatif 

menurut anggapan produsen. Perusahaan berpendapat bahwa 

konsumen akan menyenangi produk yang menawarkan kualitas 

dan prestasi yang paling baik serta keistimewaan yang menonjol 

dan karena itu organisasi harus mencurahkan usaha terus 

menerus dalam perbaikan produk. 

Dasar pemikiran ini tercakup dalam konsep produk 

adalah: 

a. Para konsumen membeli produk lebih dari pada sekedar 

untuk memenuhi kebutuhan  

b. Para kosumen pada mulanya menaruh perhatian pada mutu 

produk.  

c. Para konsumen mengetahui tinggi rendahnya mutu maupun 

perbedaanperbedaan dalam penapilannya diantara berbagai 

merek yang bersaing  

d. Para konsumen menetapkan pilihan diantara berbagai merek 

yang bersaing itu, dengan pedoman mendapatkan mutu 

terbaik untuk uang yang mereka belanjakan  

                                                           
43 Sunyoto, Danang. 2015. Perilaku Konsumen dan Pemasaran. Yogyakarta: 

CAPS  (Center of Academic Publishing Service), h. 202  
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e. Tugas organisasi ialah tetap menjaga kualitas produk agar 

semakin baik dan hal ini merupakan kunci untuk menarik 

dan mempertahankan langganan.
44

  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Heninda Ellya Putri dengan judul “Pengaruh Kualitas 

Produk dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Sirup 

Freiss Indofood”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa 

kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian baik secara parsial maupun simultan. 

Berdasarkan hasil Penelitian terdahulu, maka Hipotesisnya 

adalah sebagai berikut: 

 

H3: Kualitas produk berpengaruh segnifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

 

 

 

 

                                                           
44 Ibid. h. 379  
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