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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin kompetitifnya 

dunia bisnis salah satunya adalah industri kuliner yang saat ini sedang 

mengalami trend kenaikan seiring dengan meningkatnya konsumsi 

masyarakat. Setiap bisnis kuliner harus meningkatkan kekuatan yang 

ada di dalam toko dengan cara memunculkan perbedaan atau 

keunikan yang hanya dimiliki oleh tempat usaha tersebut, Banyaknya 

pilihan tempat makan membuat konsumen lebih teliti dalam 

menentukan minat beli ulang, sehingga sebuah usaha harus memiliki 

store atmosphere, lokasi serta citra yang baik hal ini juga yang 

dihadapi oleh kayu watu foodcourt N cafee. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah, apakah store atmospher, lokasi dan citra merek 

berpengaruh positif dan signifikan, secara parsial dan secara simultan 

terhadap minat beli konsumen pada Kayu Watu FoodCourt N Café ? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh store 

atmosphere, lokasi dan citra merek secara parsial dan secara simultan 

terhadap minat beli konsumen pada Kayu Watu FoodCourt N Café. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

jenis penelitian lapangan. populasi dalam penelitian ini adalah para 

konsumen pada Kayu Watu FoodCourt N Café.  pengambilan sampel 

dilakukan menggunakan teknik simple random sampling dengan 

diperoleh 100 sampel sebagai responden. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran 

kuesioner. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji 

instrumen penelitian, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji 

statistik T dan uji statistik F. Data diolah dengan menggunakan 

software SPSS20 dan Microsoft excel 2010. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa  store atmosphere, 

lokasi dan citra merek secara parsial dan secara simultan berpengaruh 

terhadap minat beli konsumen pada Kayu Watu FoodCourt N Café. 

Pengaruh store atmosphere, lokasi dan citra merek dalam Islam telah 

sesuai dengan prinsip ekonomi Islam hal ini memberikan manfaat 

pengunjung dengan mengutamakan store atmosphere yang nyaman 

lokasi lingkungan usaha yang baik dan mengutamakan prinsi 

maslahah. Prinsip Maslahah  merupakan prinsip yang penting dalam 

Islam. Selain itu berdasarkan hasil kuisioner yang telah dibagikan 

kepada konsumen responden merasa memilki minat untuk melakukan 

pembelian ulang pada Kayu Watu FoodCourt N Café. 

 

Kata Kunci : Store Atmosphere, Lokasi, Citra Merek Dan Minat 

Beli Ulang. 
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ABSTRACT 

 

 This research was conducted by the increasing of competitive 

business world, one of them is the culinary industry which is currently 

experiencing an increasing trend along with the increasing 

consumption of the people. Every culinary business must increase the 

strengths that exist in the store by bringing out the differences or 

uniqueness that is only owned by the place of business, the number of 

choices of places to eat makes consumers more careful in determining 

their repurchase interest, so a business must have a store atmosphere, 

location and image. The good thing is that this is also what is faced by 

Kayu Watu Foodcourt N Cafe. The formulation of the problem in this 

study is, whether the store atmosphere, location and brand image have 

a positive and significant effect, partially and simultaneously on 

consumer buying interest at Kayu Watu FoodCourt N Café ? The 

purpose of this study was to determine the effect of store atmosphere, 

location, brand image partially and simultaneously on consumer 

buying interest at Kayu Watu Food Court N Café.  

 This research uses a quantitative approach with the type of 

field research. The population in this study are the consumers of the 

Kayu Watu FoodCourt N Café. Sampling was done using simple 

random sampling technique with 100 samples obtained as 

respondents. The data used in this study is primary data obtained from 

distributing questionnaires. The data analysis method in this study 

used research instrument tests, classical assumption tests, multiple 

linear regression tests, T statistical tests and F statistical tests. The 

data were processed using SPSS20 software and Microsoft Excel 

2010.  

 The results of the research show that store atmosphere, 

location, brand image partially and simultaneously affect consumer 

buying interest at Kayu Watu Food Court N Café. The influence of 

store atmosphere, location and brand image in Islam is in accordance 

with Islamic economic principles, this provides visitor benefits by 

prioritizing a comfortable store atmosphere, good business 

environment location and prioritizing the principle of maslahah. 

Maslahah principle is an important principle in Islam.  

 

Keywords: store atmosphere, location, brand image and 

repurchase interest. 
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MOTTO 

 

 ًَٰ ِه إَِّلَّ َما َسَع وَسَٰ (ٓٗ)َوأَنَّ َسْعيَهُۥ َسْىَف يَُريَٰ (٣ٖ)َوأَن نَّْيَس نِْْلِ  

Artinya:  Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain 

apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan 

diperlihatkan (kepadanya).  

(QS. An-Najm 39-40). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami  judul skripsi 

ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis 

merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi 

judul skripsi ini. Dengan harapan memperoleh gambaran yang 

jelas dari makna yang dimaksud dengan : “Pengaruh Store 

Atmosphere, Lokasi Dan Citra Merek Terhadap Minat Beli 

Ulang Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi 

Pada Kayu Watu Foodcourt n  Cafe Metro)”. 

Istilah-istilah tersebut adalah: 

1. Pengaruh  

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari 

sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan atau perbuatan seseorang.
1
 

2. Store Atmosphere  

Store atmospheredidefinisikan sebagai segenap aspek 

interior (ruang dalam toko).
2
 Terutama meliputi 

pencahayaan (lighting), pewarnaan (color), musik dan 

wangi/aroma. Sedangkan menurut levy dan weitz 

atmosphere adalah mendesain suatu lingkungan melalui 

komunikasi visual, pencahayaan, warna, musik dan 

penciuman untuk merangsang persepsi dan emosi dari 

pelanggan dan pada akhirnya untuk mempengaruhi 

perilaku pembelanjaan mereka.
3
 

3. Lokasi  

Lokasiadalah letak, tempat atau penempatan suatu 

benda, keadaan pada permukaan bumi. Lokasi adalah 

                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Gramedia, 2011), 104. 
2 Asep St Sujana, Manajemen Minimarket, (Jakarta: Raih Asa Sukses 

(Penebar Swadaya Grup, 2012), 102. 
3 Tengku Firli Musfar, Buku Ajar Manajemen Pemasaran, (Bandung: 

Media Sains Indonesia, 2020), 125. 
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tempat dimana orang-orang bisa berkunjung. Lokasi 

dalam hubungannya dengan pemasaran adalah tempat 

yang khusus dan unik dimana lahan tersebut dapat 

digunakan untuk belanja. Maka dapat disimpulkan lokasi 

yang dimaksud adalah suatu letak atau tempat yang tetap  

dimana orang bisa berkunjung untuk belanja, tempat itu 

berupa daerah pertokoan atau suatu stand atau counter 

bark didalam maupun diluar gedung.
4
 

4. Citra Merek 

Menurut Fandy Tjiptono, Brand image atau citra 

merek adalah deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan 

konsumen terhadap merek tertentu.
5
 Citra merek 

merupakan persepsi yang ada dalam benak konsumen 

terhadap suatu merek, biasanya terorganisasi menjadi 

suatu makna. 

5. Minat Beli Ulang 

Menurut Cronin, dkk. dalam Isti, minat beli ulang 

pada dasarnya adalah perilaku pelanggan dimana 

pelanggan merespon positif terhadap suatu produk atau 

jasa dari suatuperusahaan dan berniat melakukan 

kunjungan kembali atau mengkonsumsi kembali produk 

perusahaan tersebut.
6
 

6. Konsumen 

Definisi konsumen menurut  Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) adalah  pemakai barang hasil produksi 

(bahan pakai, makanan dan sebagainya).
7
 Menurut 

                                                             
4 Choms Gary Ganda Tua Sibarani, Dkk., Dasar-Dasar Kewirausahaan, 

(Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), 41. 
5 Fandy Tjiptono, Brand Management & Strategy ( Yogyakarta: ANDI, 

2005), 49. 
6 Isti Faradisa, Leonardo Budi H, Maria M Minarsih, Analisis Pengaruh 

Variasi Produk, Fasilitas, dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Beli Ulang 
Konsumen pada Indonesia Coffee Shop Semarang, Journal of Management, Vol.2, 

No.2, 5. 
7 Https://Www.Kbbi.Web.Id/Konsumen, Diakses Pada Kamis, 25 Februari 

2021, Pukul 21:05 Wib 

https://www.kbbi.web.id/konsumen
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pendapat Nasution arti kata konsumen adalah setiap orang 

yang  menggunakan barang dan jasa.
8
 

7. Perspektif Ekonomi Islam 

Perspektif ekonomi islam adalah sudut pandang atau 

pandangan ilmu ekonomi yang berdasarkan pada Al-

qur’an dan  hadist. Para ulama, khususnya Ahlusunnah 

wal jama’ah yang bersepakat bahwa sumber hokum 

dalam islam adalah Al-qur’an dan hadist. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa perspektif ekonomi islam adalah 

sudut pandang ilmu ekonomi yang berdasarkan Al-quran 

dan hadist.
9
 

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari judul ini adalh 

sebuah penelitian dengan berdasarkan al-quran dan as-sunnah, 

tentang kegiatan ekonomi mengenai PengaruhStore 

Atmosphere, Lokasi Dan Citra Merek Terhadap Minat Beli 

Ulang Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan bisnis pada saat ini mengalami 

pertumbuhan yang semakin pesat dengan ditandai banyaknya 

industri yang berkembang. Salah satu bisnis yang mengalami 

perkembangan yaitu bisnis kuliner. Industri kuliner sedang 

mengalami trend kenaikan seiring dengan meningkatnya 

konsumsi masyarakat. Pertumbuhan ini menimbulkan 

semakin banyaknya usaha lama maupun baru yang bersaing 

secara kompetitif. 

Salah satu  penunjang struktur ekonomi  nasional 

pada saat ini adalah dibidang bisnis kuliner. Bisnis kuliner 

merupakan salah satu bisnis yang paling mudah dan dapat 

dilakukan oleh siapapun.
10

 Meskipun bisnis kuliner memiliki 

                                                             
8 A.Z. Nasution, Hukum  Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, 

(Jakarta: Diadit Media, 2002),  03 
9 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta: Erlangga, 

2012), 16. 
10 Yuyun Alamsyah, Bangkitnya Bisnis Kuliner Tradisional, (Jakarta: Pt 

Alex Media Komputindo, 2008), 31. 
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potensi pasar yang besar dan mudah dalam memulai 

usahanya, bukan berarti bisnis tersebut tidak memerlukan 

strategi dan cara yang tepat. Pasar yang besar dan jumlah 

pesaing yang banyak merupakan sebuah ancaman dan 

tantangan bagi setiap bisnis kuliner. 

Di Kota Metro saat ini sudah banyak sekali dijumpai 

industry kuliner seperti rumah makan maupun cafe. Pesatnya 

pertumbuhan usaha dibidang kuliner ini menjadi motivasi 

untuk para pengusaha khususnya di Kota Metro untuk 

membuka usaha kuliner  yang diharapkan dapat menarik 

minat pembeli dan mendatangkan konsumen agar membeli 

kembali produk yang mereka tawarkan. Sebagian besar 

masyarakat Kota Metro bergaya hidup konsumtif, terlihat dari 

telah banyak dijumpai rumah makan yang ada di Kota Metro 

saat ini. Pertumbuhan UMKM sektor kuliner di Kota Metro 

beberapa tahun terakhir ini cenderung baik, hal ini dilihat dari 

cukup meratanya pertumbuhan UMKM sektor kuliner di 

seluruh wilayah dari 5 kecamatan di kota metro. Berikut 

pertumbuhan UMKM di Kota Metro berdasarkan data dari 

Dinas Kota Metro: 

Tabel 1.1 Data Pertumbuhan UMKM Sektor Kuliner 

Dikota Metro 

No Kecamatan Data UMKM 

Kuliner 

1.  Metro Barat 322 

2.  Metro Pusat 500 

3.  Metro Selatan 101 

4.  Metro Utara 186 

5.  Metro Timur 514 

Jumlah 1.623 

Sumber:Dinas Koperasi, UMK, Usaha Menengah dan Perindustrian 

Kota Metro 

 Kota metro yang lebih didominasi oleh pelajar dan 

mahasiswa menumbuhkan motivasi bagi pengusaha untuk 

membuka usaha dibidang kuliner. Terbukti dengan adanya 

cafe-cafe atau rumah makan baru yang hadir di kota Metro. 
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Namun perubahan gaya hidup, selera dan tatacara dalam 

menikmati kuliner memunculkan ide atau inovasi baru. 

Suasana dan desain  yang lebih modern akan lebih digemari 

terutama dikalangan remaja. Selain itu Lokasi yang strategis 

dan citra merek yang baik juga menjadi faktor dalam 

menumbuhkan minat beli ulang konsumen. 

Setiap bisnis kuliner harus meningkatkan kekuatan 

yang ada di dalam toko dengan cara memunculkan perbedaan 

atau keunikan yang hanya dimiliki oleh tempat usaha tersebut. 

Seperti memperbaiki store atmosphere (suasana toko) yang 

semakin nyaman untuk menarik minat beli konsumen. 

Perubahan terhadap store atmosphere dirancang agar tidak 

membosankan pelanggan dan dapat mengatasi para pesaing. 

Store atmosphere dapat memberikan suasana yang 

menyenangkan dan dapat memberikan nilai tambah terhadap 

produk yang dijual. Store atmosphere juga dapat menentukan  

citra toko itu sendiri, citra toko yang baik dapat menjamin 

kelangsungan hidup usaha tersebut dan dapat bertahan dalam 

suatu persaingan bisnis. Store atmosphere sebagai salah satu 

sarana komunikasi yang dapat berakibat positif dan 

menguntungkan apabila dibuat semenarik mungkin.
11

  

Sebagai salah satu rumah makan yang berada di kota 

Metro, kayu watu foodcourt n cafe menciptakan store 

atmosphere (suasana toko) yang berbeda dengan rumah 

makan lainnya. Dimana sebagian besar rumah makan yang 

berada di kota metro menyajikan konsep rumah makan yang 

modern, kayu watu foodcourt n cafe menyajikan konsep yang 

bertema alam berupa kayu dan batu. Rumah makan kayu watu 

menyajikan suasana toko dengan tema alam yang berlatar 

kuliner dan alam dapat menambah kenikmatan saat 

menyantap makanan.  Konsumen saat ini lebih memilih rumah 

makan yang nyaman, unik serta memiliki fasilitas lebih.  

                                                             
11 Nofiawaty Dan Beli Yuliandi, “Pengaruh Store Atmosphere Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen Pada Outlet Nyenyes Palembang”, Jurnal 

Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya, Vol.12 No.1, 56. 
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Perbedaan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi 

konsumen untuk melakukan pembelian ulang. 

Selain itu memiliki lokasi yang strategis, lokasi toko 

yang mudah dijangkau dan memiliki akses yang mudah juga 

sangat penting dalam kelangsungan hidup suatu usaha 

tersebut. Lokasi adalah tempat yang khusus dan unik dimana 

lahan tersebut dapat digunakan untuk belanja. Dengan kata 

lain lokasi adalah suatu tempat yang tetap  dimana orang bisa 

berkunjung untuk belanja, tempat itu berupa daerah pertokoan 

atau suatu stand atau counter bark didalam maupun diluar 

gedung. Faktor lokasi juga andil dalam mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen yang akan menunjang 

kesuksesan usaha. Jadi, pemilihan lokasi ini menjadi faktor 

yang sangat penting dalam persaingan usaha untuk produk 

yang sama. Suatu lokasi dapat dikatakan strategis apabila 

berada di pusat keramaian, kemudahan mencapainya dalam  

hal transportasi, kepadatan populasi, kelancaran arus lalu 

lintas  dan arah lokasi yang tidak membingungkan. Kesalahan 

dalam pemilihan lokasi akan berpengaruh besar dalam 

keberlangsungan usaha itu sendiri.  

Dalam penelitian Jaravaza dan Chitando menyatakan 

bahwa empat fitur lokasi toko yaitu waktu perjalanan, 

kenyamanan jarak, jarak antara toko dan fasilitas toko dapat 

menarik konsumen  untuk datang dan melakukan pembelian. 

Bagi konsumen lokasi yang strategis dan mudah dijangkau 

dapat menjadi pertumbangan untuk melakukan keputusan 

pembelian. Kayu watu foodcourt n cafe berlokasi di sekitar 

kampus metro sehingga pangsa pasar terbesarnya adalah 

mahasiswa. Namun lokasi yang berada di jalan gang membuat 

konsumen kebingungan untuk menemukan lokasi rumah 

makan tersebut. Hal ini dibuktikan berdasarkan wawancara 

dengan salah satu pengunjung yang mengatakan bahwa lokasi 

tersebut tidak jauh dari tempat tinggal mereka, akan tetapi 

pada saat ingin mengunjungi kayu watu untuk pertama 

kalinya pengunjung merasa kebingungan untuk menemukan 



 

 

7 

7 

lokasi tersebut karena kayu watu tidak berada tepat dipinggir 

jalan utama.
12

 

Citra merek merupakan faktor yang juga dapat 

mempengaruhi minat beli ulang konsumen.Menurut Rangkuti 

dalam Randi, citra merek adalah sekumpulan asosiasi merek 

yang terbentuk di benak konsumen.
13

 Asosiasi merek adalah 

segala hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah 

merek. Dalam hal ini citra merek memiliki peran yang sangat 

kuat dalam menentukan minat beli ulang konsumen, karena 

konsumen cenderung akan melakukan pembelian pada merek 

dengan citra yang baik sesuai dengan kepribadian konsumen. 

Kayu Watu sudah melekat dibenak konsumen dengan citra 

tempat makan dengan tema alam. Hal ini dibuktikan 

berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lalukan pada 

pengunjung, pengunjung mengakatan bahwa jika mereka 

ingin makan ditempat yang sejuk dan alami tempat yang 

mereka ingat adalah kayu watu foodcourt n café.
14

 Merek 

merupakan aset yang sangat berharga bagi suatu perusahaan, 

citra merek yang kuat dapat membuat pelanggan melakukan 

pembelian secara berulang-ulang. 

Pada dasarnya  dalam mendirikan usaha harus mampu 

menciptakan sesuatu yang unik, tepat dalam menentukan 

strategi lokasi sehingga memiliki citra merek yang baik agar 

usaha  tersebut dapat terus berkembang. Allah berfirman 

dalam Al-Qur’an surah Ar-Rad ayat 11 

 

َ ََل يَُغيُِّز َهب بِقَْىٍم َحتَّٰى يَُغيُِّزو۟ا َهب بِأًَفُِسِهْن     …...إِىَّ ٱَّللَّ

                                                             
12 Tri handayani, wawancara dengan penulis, april 2020. 
13 Randi, “Pengaruh Citra Merek Terhadap Minat Beli Pada Makanan Fast 

Food Ayam Goreng (Studi Pada Konsumen Texas Chicken Pekanbaru)”, JOM FISIP, 

Vol. 3 No.2, 3. 

 
14 Uci Hamidah, wawancara dengan penulis, april 2020. 
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Artinya: “sesungguhnya Allah tidak mengubah 

keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan 

yang ada pada diri mereka sendiri” (QS Ar-Rad 11).
15

 

Di dalam diri manusia menyadari bahwa qadar Allah 

pada dirinya terlansir dari celah-celah tindakan nya sendiri.
16

 

Ayat di atas menjelaskan segala hal yang bersifat internal 

seperti keyakinan, pikiran, ide, emosi, keadaan,, kondisi 

perilaku dan tindakan. Ayat tersebut mendorong manusia agar 

selalu kreatif dan inovatif. 

Banyaknya pilihan tempat makan membuat konsumen 

lebih teliti dalam menentukan minat beli ulang. Kayu watu 

foodcourt n cafe yang didirikan oleh bapak Yudo Setiadi pada 

maret 2016. Bisnis ini merupakan bisnis keluarga yang 

dikelola oleh 3 bersaudara, yaitu Yudo Setiadi, Dana dan 

Fatih Istiqomah. Modal awal didirikannya bisnis ini sekitar 

kurang lebih Rp. 400.000.000. Rumah makan ini memiliki 

tiga tipe tempat yaitu saung, rumah pohon dan tempat makan 

yang memiliki bagian luas yang dapat digunakan untuk 

kumpul keluarga atau meeting. Rumah makan kayu watu ini 

berlokasi di Jalan Ki Hajar Dewantara Gang Teladan, Iring 

Mulyo, Metro Timur. Banyak pebisnis kuliner yang berada di 

sekitar lokasi rumah makan  kayu watu persaingan bisnis 

kuliner ini sangat ketat, namun masih jarang rumah makan 

yang menyajikan konsep alam dengan tema rumah pohon, 

saung-saung, kolam ikan dan pemandangan hijau. Menu 

makanan yang dijual beraneka macam seperti beberapa jenis 

olahan ikan, seafood, bebek, ayam, nasi goreng, nasi bakar, 

bakso, mie, vegetarian,  steak,dan snacks. Sedangkan untuk 

minuman terdapat aneka macam jus, es degan, coffee dan 

lain-lain. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp.5000 hingga 

Rp. 30.000. 

                                                             
15 Departemen Agama Ri, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Bandung: Cv. 

Diponegoro, 2005), 199. 
16 Sayyid Quthb, Tafsir FiZhilalil Qur’an, (Jakarta: Gema Insani 2008), 

282. 

 



 

 

9 

9 

Berikut pra survei mengenai penjualan di kayu watu 

foodcourt n cafe Metro tahun 2021. 

Tabel 1.2 Data Penjualan kayu watu foodcourt n cafe 2021 

No Bulan Omset 

1 Januari Rp. 98.110.000 

2 Februari Rp. 78.993.750 

3 Maret Rp. 86.130.000 

4 April Rp. 73.125.000 

5 Mei Rp. 60.637.500 

6 Juni Rp. 70.550.000 

7 Juli Rp. 67.235.000 

8 Agustus Rp. 70.642.500 

9 September Rp. 60.817.500 

10 Oktober Rp. 63.477.500 

11 November Rp. 54.805.000 

12 Desember Rp. 58.592.500 

Sumber: kayu watu food court n cafee 22 april 2021. 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa penjualan kayu 

watu foodcourt n cafe mengalami fluktuasi pada setiap 

bulannya.  Jika dilihat dari tabel diatas penjualan tertinggi 

terjadi pada bulan agustus. Hal tersebut terjadi karena adanya 

fakor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam 

menentukan minat beli ulang pada kayu watu foodcourt n cafe 

Metro.Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk 

menarik judul penelitian “Pengaruh Store Atmosphere, Lokasi 

Dan Citra Merek Terhadap Minat Beli Ulang Konsumen  

Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kayu Watu 

Food Court and Cafe Metro)”. 

 

C. Identifikasi dan batasan masalah 

1. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat penulis 

identifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1) Adanya keunikan tema pada kayu watu  food court n 

café Metro. 
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2) Banyaknya pesaing disekitar lokasi kayu watu  food 

court n café Metro. 

3) Lokasi kayu watu  food court n café Metro tidak 

terlihat dari jalan utama 

4) kayu watu  food court n café Metro memiliki citra 

yang tertanam dibenak konsumen sebagai tempat 

makan dengan tema alam. 

2. Batasan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis 

memfokuskan pada  pengaruh store atmosphere, lokasi 

dan citra merek kayu watu foodcourt n cafe terhadap 

minat beli ulang konsumen dalam perspektif ekonomi 

islam. Responden dalam penelitian ini adalah konsumen 

kayu watu food court n cafe metro. 

 

D. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh store atmosphere terhadap minat 

beli ulang konsumen kayu watu foodcourt n cafe? 

2. Bagaimana pengaruh lokasi terhadap minat beli ulang 

konsumen kayu watu foodcourt n cafe? 

3. Bagaimana pengaruh citra merek terhadap minat beli 

ulang konsumen kayu watu foodcourt n cafe? 

4. Bagaimana pengaruh store atmosphere, lokasi dan citra 

merek terhadap minat beli ulang dalam perspektif 

ekonomi islam? 

 

E. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh store atmosphere 

terhadap minat beli ulang konsumen kayu watu foodcourt 

n café. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh lokasi terhadap 

minat beli ulang konsumen kayu watu foodcort n café. 
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3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh citra merek 

terhadap minat beli ulang konsumen kayu watu foodcourt 

n café. 

4. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh store atmosphere, 

lokasi dan citra merek terhadap minat beli ulang dalam 

perspektif ekonomi Islam. 

 

F. Manfaat penelitan 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diharapkan 

peneliti dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. Adapun manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan, 

pengetahuan dan pengalaman  sebagai alat untuk 

mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama 

kuliah dengan praktek sebenarnya dilapangan. 

2. Bagi perusahaan, diharapkan dapat memberi informasi 

yang dapat dijadikan referensi dalam meningkatkan 

strategi untuk menciptakan dan mempertahankan store 

atmosphere, lokasi dan citra merek yang baik sehingga 

dapat mempengaruhi minat beli ulang konsumen. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi 

referensi dan dapat menjadi bahan perbandingan bagi 

penulis lain yang melakukan penelitian yang berkaitan 

dengan store atmosphere, lokasi dan citra merek terhadap 

minat beli ulang konsumen. 

 

G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya 

untuk mempermudah dalam pengumpulan data, metode 

analisis yang digunakan dan pengolahan data. Tinjauan hasil 

penelitian terdahulu tersebut diringkas seperti tabel berikut 

ini: 

1. Pandu Prasetya Azhari Dan R. Nurafni Rubiyanti (2016): 

“Pengaruh Store Atmosphere Terhadap Minat Beli Ulang 

Konsumen Pada Nom Nom Eatery Bandung”. 
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Persamaan: persamaan pada penelitian ini terdapat pada 

variable X yaitu (store atmosphere) dan variabel Y (minat 

beli ulang) 

Perbedaan: perbedaannya yaitu pada obyek penelitiani 

terdahulu pada konsumen nom nom eatery Bandung 

sedangkan obyek penelitian ini pada kayu watu foodcourt 

and café metro. Dan pada penelitian ini hanya 

menggunakan satu variabel X yaitu store atmosphere 

Hasil: hasil penelitian berdasarkan hasil Uji F (Simultan) 

store atmosphere berpengaruh secara positif signifikan 

terhadap minat beli ulang. Hal ini di dukung dengan 

perhitungan koefisien determinasi yaitu sebesar 80,6% 

sedangkan sisanya 19,4% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diteliti oleh peneliti. Berdasarkan uji T secara 

parsial di ketahui hanya variabel store layout (X3) yang 

tidak berpengaruh terhadap minat beli ulang (Y). 

2. Hotman, Makmurdan Hidayat (2015) : Pengaruh Suasana 

Toko Dan Lokasi Terhadap Minat Beli Ulang Konsumen 

Di. Ud. Naysila Toys Simpang SKPD. 

Persamaan: persamaan pada jurnal ini yaitu pada 

variable X berupa (suasana toko dan lokasi) dan variabel  

Y (minat beli ulang) 

Perbedaan: pada obyek penelitian terdahulu yaitu pada 

UD. NAYSILA TOYS SIMPANG SKPD sedangkan 

obyek penelitian ini pada kayu watu foodcourt and café 

metro. Pada jurnal ini hanya menggunakan dua variabel X 

yaitu suasana toko dan lokasi. 

Hasil: pada jurnal tersebut Suasana toko (x1) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. 

Ditujukan dari hasil uji t hitung pada analisis regresi linier 

berganda dapat diketahui nilai konstanta sebesar 9247 

menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari 

variable suasana toko (X1) dan lokasi (X2) maka minat 

beli adalah 9247. Koefisien regresi suasana toko (X1) 

sebesar 048 dan (X2) 308 menyatakan bahwa setiap 

penambahan (karena tanda -) satu scor atau nilai minat 

beli dan lokasi akan memberikan kenaikan scor minat beli 



 

 

13 

13 

sebesar -048 atau 84% dan 3,08 atau 38%. Dan Lokasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli 

konsumen.ditujukan hasil uji statistik secara simultan 

menunjukan variable independen(suasana toko dan 

lokasi)tidak berpengaruh signifikan terhadap variable 

devenden ( minat beli ). Nilai f hitung yaitu 9,508 dengan 

nilai signifikan 000 lebih besar dari 0,05. 

3. Randika Fandiyanto dan Ratih Endriyasari Kurniawan 

(2019): Pengaruh Kepercayaan Merek Dan Citra Merek 

Terhadap Minat Beli Ulang “Kopi Toraja” Di Coffee Josh 

Situbondo. 

Persamaan: persamaannya yaitu pada pada variable X 

(citra merek) dan Y (minat beli ulang) 

Perbedaan: pada obyek penelitian terdahulu yaitu pada  

“Kopi Toraja” Di Coffee Josh Situbondo. sedangkan 

obyek penelitian ini pada kayu watu foodcourt and café 

metro. Penelitian terdahulu terdapat dua variabel X yaitu 

kepercayaan merek dan citra merek. 

Hasil: hasil pada penelitian tersebut berdasarkan Nilai 

thitung untuk variabel citra merek ini sebesar 3,835. 

Sementara itu nilai pada ttabel distribusi 5% sebesar 

1,987, maka thitung 3,835 >ttabel 1,987. Hal ini berarti 

variabel citra merek mempunyai pengaruh positif 

signifikan. Hal ini juga diperkuat dengan nilai signifikan 

0,000 < 0,05 artinya variabel citra merek berpengaruh 

secara parsial terhadap minat beli ulang Kopi Toraja di 

Coffee Josh Situbondo. 

4. Fitriani dan Herry Nurdin (2020) : Pengaruh Store 

Atmosphere Terhadap Minat Berkunjung Ulang Pada 

Breaktime Kota Bima. 

Persamaan: yaitu terdapat Pada variable X (store 

atmosphere) dan Y (minat beli ulang) 

Perbedaan: pada obyek penelitian terdahulu studi kasus 

pada Breaktime Kota Bima sedangkan obyek penelitian 

ini pada kayu watu foodcourt and café metro. Dan 

penelitian tersebut hanya menggunakan satu variabel X 

sedangkan penelitian ini menggunakan tiga variabel X 
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Hasil: Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel 

store atmosphere berpengaruh terhadap Minat Beli Ulang 

Konsumen Break Time Kota Bima. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai t hitung > t tabel yakni 3,725 < 1,985 dan 

nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 

5. Siti Ainul Hidayah dan R.A.E.P Apriliani (2019) : 

Analisis Pengaruh Brand Image, Harga, Kualitas Produk, 

dan Daya Tarik Promosi Terhadap Minat Beli Ulang 

Konsumen Batik Pekaongan (Studi Pada Pasar Grosir 

Setono Batik Pekalongan) 

Persamaan: persamaan pada penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini yaitu pada variabel X (Brand Image) dan 

variabel Y (minat beli ulang) 

Perbedaan: objek penelitian terdahulu yaitu pada pasar 

grosir setono batik pekalongan sedangkan penelitian ini 

yaitu pada kayu watu foodcourt n café metro. Selain itu 

pada penelitian terdahulu menggunakan 4 variabel X yaitu 

berupa Brand Image, Harga, Kualitas Produk, dan Daya 

Tarik Promosi. 

Hasil: berdasarkan uji T coefficient regresi terdapat nilai 

sig .000. nilai signifikan tersebut lebih kecil dari nilai 

probabilitas 0,05 atau .000<0.05 dan t hitung 9.434. dan t 

tabel 1.9858 atau t hitung >t tabel maka Ho ditolak dan 

Ha diterima yang berarti variabel brand imange memiliki 

pengaruh terhadap minat beli ulang. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa brand image berpengaruh terhadap 

minat beli ulang konsumen batik pekalongan. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika secara 

berurutan yang terdiri dari beberapa bab yaitu: Bab I 

Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode 

Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab V 

Penutup. Untuk isi dari masing-masing Bab adalah sebagai 

berikut: 

BAB I Pendahuluan 
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 Bab ini berisi penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu dan sistematika penulisan. 

 

BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis 

 Bab ini berisi mengenai penjabaran teori-teori yang 

melandasi penelitian ini dan pengajuan hipotesis. 

 

BAB III Metode Penelitian 

 Bab ini berisi waktu dan tempat penelitian, jenis 

penelitian dan sifat penelitian, populasi, sampel dan teknik 

pengumpulan data, sumber data, variable penelitian dan 

definisi operasional, uji validitas dan reliabilitas, teknik 

analisis data.  

 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini menguraikan tentang Deskripsi Data, 

Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis, dan analisis 

penelitian 

 

BAB V Penutup  

 Kesimpulan merangkum hasil penelitian dalam bab 

IV. Rekomendasi berisi saran-saran praktis dan teoritis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori sinyal (signaling theory) 

T. C. Melewar menyatakan teori sinyal 

menunjukkan bahwa perusahaan akan memberikan sinyal 

melalui tindakan dan informasi. Perusahaan mengadopsi 

sinyal-sinyal untuk menangkap atribut yang tersembunyi 

untuk para pemangku kepentingan. Connelly et al, 

mengatakan  bahwa teori sinyal digunakan untuk meneliti 

asimetri informasi antara dua pihak, terjadi sebagai hasil 

dari disparitas pengetahuan di berbagai organisasi dan 

konteks bisnis. Dalam menentukan minat beli ulang, hal 

krusial yang diperlukan adalah mendapatkan informasi 

akurat dari individu, bisnis dan pemerintah. Sehingga 

seperti yang diungkap oleh Spence, hal ini merupakan 

fungsi kunci dari teori sinyal untuk mengurangi asimetri 

dalam informasi.
17

 

Teori sinyal mengemukakan tentang pentingnya 

informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pelaku 

usaha terhadap minat beli ulang. informasi merupakan 

unsur penting bagi konsumen dan pelaku bisnis karena 

informasi menyajikan keterangan dan gambaran suatu 

usaha seperti suasana toko, lokasi dan citra merek. 

Informasi yang lengkap dan relevan serta akurat 

diperlukan oleh konsumen sebagai alat untuk 

menganalisis terhadap minat beli ulang mereka. informasi 

yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan 

memberikan sinyal bagi konsumen dalam menumbuhkan 

minat pembelian ulang. Jenis informasi yang dikeluarkan 

oleh perusahaan yang dapat menjadi sinyal bagi pihak 

                                                             
17 Connelly, B. L., Ketchen, D. J., & Slater, S. F.(2011). Toward a 

“theoretical toolbox” for sustainability research in marketing. Journal of the Academy 

of Marketing Science, 39(1), 86–100. 
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luar atau konsumen adalah suasana toko, lokasi dan citra 

merek. 

 

2. Perilaku Konsumen 

a. Definisi perilaku konsumen 

Perilaku konsumen adalah tindakan langsung 

dalam pemerolehan, pengonsumsian, dan 

penghabisan barang atau jasa dan termasuk proses 

yang mendahului serta menyusul tindakan tersebut.
18

 

perilaku konsumen adalah suatu disiplin ilmu yang 

mempelajari perilaku baik individu, kelompok, atau 

organisasi serta proses-proses yang digunakan 

konsumen untuk menyeleksi, menggunakan, 

pelayanan, pengalaman, keinginan konsumen, serta 

dampak dari proses tersebut kepada masyarakat. 

Sumarwan menjelaskan perilaku konsumen adalah 

semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis 

yang mendorong tindakan saat membeli, ketika 

membeli, menggunakan, menghabiskan barang atau 

jasa setelah melakukan evaluasi. Berdasarkan 

pengertian pada kalimat sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa perilaku konsumen merupakan 

serangkaian proses mulai dari pemerolehan, 

pengonsumsian, dan penghabisan barang atau jasa 

hingga evaluasi yang melibatkan proses psikologis. 

Perilaku konsumen menjadi kunci utama yang 

harus dipahami dan dimanfaatkan para pelaku usaha 

agar konsumen membeli produk atau jasa yang 

dipasarkannya. Dalam melakukan rencana 

pembelian, konsumen dihadapkan kepada berbagai 

alternatif pilihan produk, kualitas produk, merek, 

tempat dan pilihan lainnya. Minat beli konsumen 

merupakan sesuatu yang berhubungan dengan 

                                                             
18 Etta Memang Sangadji Dan Sopiah, Perilaku Konsumen: Pendekatan 

Praktis Disertai: Himpunan Jurnal Penelitian, (Yogyakarta: Andi, 2013), 7. 
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rencana konsumen untuk membeli produk tertentu, 

serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan. 

Minat beli juga dapat diartikan sebagai perilaku 

yang muncul sebagai respon terhadap objek. Minat 

beli konsumen menunjukkan keinginan pelanggan 

untuk melakukan pembelian di waktu yang akan 

dating. Pendekatan atau grand theory yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teori perilaku 

konsumen, karena minat beli merupakan perilaku 

konsumen yang muncul sebagai respon terhadap 

objek yang menunjukkan keinginan pelanggan untuk 

melakukan pembelian. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli 

konsumen diantaranya lingkungan dan stimulus 

pemasaran. Lingkungan sekitar dapat mempengaruhi 

minat beli konsumen dalam pemilihan suatu produk 

tertentu dan stimulus pemasaran berupaya 

mendorong konsumen sehingga dapat menarik minat 

beli Beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa 

kelompok referensi, persepsi harga dan store 

atmosphere adalah beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi minat beli konsumen. Kotler dan 

Keller juga mendefinisikan bahwa merek adalah 

nama, istilah, tanda, atau lambang, atau desain, atau 

kombinansinya, yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasikan barang atau jasa pesaing. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa merek merupakan lambang atau simbol yang 

diberikan perusahaan terhadap produknya sebagai 

pembeda dengan produk lain. Bila suatu produk 

memiliki image baik, maka akan berdampak positif 

terhadap masyarakat atau konsumen. Jika suatu 

produk pernah mengalami masalah yang dapat 

mencemarkan nama baik perusahaan, maka 

pelanggan secara tidak langsung akan berpindah ke 

lain produk. Jadi merek merupakan janji penjual 
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untuk secara konsisten memberikan manfaat dan 

jasa tertentu kepada pembeli.
19

 

Komunitas atau kelompok (group) merupakan 

kumpulan dari dua orang atau lebih orang-orang 

yang  saling berinteraksi untuk mencapai tujuan 

yang sama,tujuan tersebut bisa merupakan tujuan 

individu atau tujuan bersama. Kelompok dapat 

memberikan pengaruh terhadap anggota kelompok 

lainnya. kelompok yang mempunyai pengaruh 

dalam mengembangkan sikap dan mempengaruhi 

perilaku anggotanya. Sikap merupakan ungkapan 

perasaan konsumen tentang suatu objek, yaitu 

disukai atau tidak disukai. Kelompok referensi dapat 

menimbulkan minat pembelian dalam diri konsumen 

terhadap suatu produk. 

 

3. Pemasaran 

a. Pengertian Pemasaran 

Menurut Philip Kotler pemasaran adalah 

kegiatan manusia yang diarahkan pada usaha untuk 

memuaskan keinginan (wants) dan kebutuhan 

(needs) melalui proses pertukaran. Sedangkan 

menurut W.J Stanton pemasaran adalah sistem 

keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan 

untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan, mendistribusikan barang dan jasa 

yang dapat memuaskan kebutuhan, kepada pembeli 

yang ada maupun pembeli potensial. 

Pemasaran bertujuan untuk menjalin, 

mengembangkan dan mengomersilkan hubungan 

dengan pelanggan untuk jangka panjang sedemikian 

rupa sehingga tujuan masing-masing pihak dapat 

terpenuhi.
20

 Berhasil atau tidaknya pencapaian 

                                                             
19

 Philip Kotler Dan Keller, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: PT Indeks, 

2007), 332 
20 Fandy Tjiptono, Gregorius Chandra, Dan Dedi Adriana, Pemasaran 

Strategik, (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2008),2. 
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tujuan tersebut bergantung pada keahlian perusahan 

tersebut dalam bidang pemasaran.  Kegiatan 

pemasaran yang dilakukan perusahaan dapat 

memberikan kepuasan terhadap konsumen apabila 

membeli suatu produk dari perusahaan, sehingga 

konsumen akan memiliki pandangan yang baik 

kepada perusahaan. 

Menurut Tjiptono konsep pemasaran 

(marketing concept) berpandangan bahwa kunci 

untuk mewujudkan tujuan organisasi terletak pada 

kemampuan organisasi dalam menciptakan, 

memberikan, mengkomunikasikan nilai pelanggan 

(customer value) kepada pasar sasarannya secara 

lebih efektif dibandingkan pada pesaing.
21

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan 

bahwa pemasaran merupakan serangkaian aktivitas 

atau kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

upaya mewujudkan tujuan perusahaan untuk 

mencapai nilai kepuasan bagi konsumen dan 

membangun hubungan yang kuat dengan konsumen. 

 

b. Orientasi Pemasaran 

Ada lima konsep alternatif yang mendasari 

yang mendasari langkah-langkah organisasi atau 

perusahaan dalam merancang dan melaksanakan 

strategi pemasaran yaitu:
22

 

1) Konsep Produksi 

Konsep produksi merupakan ketertarikan 

konsumen dalam menyukai produk yang 

tersedia dan sangat terjangkau dan dimana 

organisasi harus fokus pada peningkatan 

produksi dan efisiensi distribusi. 

2) Konsep produk 

                                                             
21 Ibid 
22 Philip Kotler Dan Gary Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, (Jakarta: 

Elangga, 2008), 11. 
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Konsep produk menyatakan bahwa konsumen 

akan menyukai produk yang menawarkan 

kualitas, kinerja dan fitur terbaik dan oleh 

karena itu organisasi harus menguras energy 

untuk membuat peningkatan produk yang 

berkelanjutan. 

3) Konsep penjualan 

Konsumen tidak akan membeli produk 

perusahaan kecuali jika produk itu dijual  dalam 

skala penjualan dan usaha promosi yang besar. 

Hal ini ditunjukkan dengan gambar berikut: 

 

Gambar 2.1 Konsep Penjualan 

 

 

 

 

 

4) Konsep Pemasaran 

Konsep pemasaran merupakan filosofi 

manajemen pemasaran yang menyatakan bahwa  

tujuan organisasi bergantung pada pengetahuan 

akan keinginan dan kebutuhan target pasar dan 

memberikan kepuasan yang diinginkan secara 

lebih baik dari pada pesaing. 

 

Gambar 2.2. Konsep Pemasaran 

 

 

 

 

 

 

5) Konsep pemasaran berwawasan sosial 
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Prinsip pemasaran yang menyatakan bahwa 

perusahaan harus mengambil keputusan 

pemasaran yang baik dengan memperhatikan 

keinginan konsumen, persyaratan perusahaan, 

kepentingan jangka panjang konsumen dan 

kepentingan jangka panjang masyarakat. 

 

c. Pemasaran dalam islam 

Menurut Bukhari Alma dan Donni Juni 

Priansa, pemasaran Islami adalah sebuah disiplin 

bisnis strategis yang mengarahkan proses 

penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari 

satu inisiator kepada stakeholders-nya, yang dalam 

keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta 

prinsip-prinsip al-Qur’an dan hadist
23

 pemasaran 

islami merupakan proses bisnis yang seluruh 

prosesnya merupakan nilai-nilai islam. Dalam 

memasarkan suatu bisnis mengedepankan nilai-nilai 

keadilan dan kejujuran, dengan cara seluruh proses 

tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-

prinsip islam yang telah dicontohkan oleh 

Rasulullah SAW tentang kegiatan perdagangan yang 

berpegang teguh pada kebenaran, kejujuran, dan 

sikap amanah serta dapat tetap memperoleh 

keuntungan. 

Konsep pemasaran islam haruslah didasari 

oleh filsafat dasar islam. Dan konsep dasar filsafat 

islam adalah tauhid. Dari konsep dasar tersebut akan 

diperoleh karakteristik pemasaran islam. Menurut 

Syakir Sula dan Hermawan Kertajaya, pemasaran 

islam memiliki empat karakteristik, yaitu: 

1) Spiritualitas 

                                                             
23

 Bukhari Alma Dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah: 

Menanamkan Nila Dan Praktis Syariah Dalam Bisnis Kontemporer, (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 340. 
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Setiap kegiatan pemasaran harus sesuai dengan 

ajaran Al-Qur’an dan Hadist. Seorang pemasar 

islam harus bahwa hukum islam adalah hukum 

terbaik yang harus dipakai dalam menjalankan 

aktivitas pemasaran. 

2) Etika 

Etika islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan 

Hadist harus dijalankan oleh setiap pemasar 

islam. Dengan selalu menjaga etika binis yang 

sesuai dengan ajaran islam, maka akan terbangun 

budaya kerja islami yang dapat menyeimbangkan 

dunia dan akhirat.  

3) Realistik. Seorang pemasar islam harus memiliki 

inovasi dan mampu berimprovisasi dalam 

batasan-batasan islam.
24

 

4) Humanistik. Dalam menyusun konsep pemasaran, 

hars memperhatikan tanggung jawab sosial yang 

merupakan representasi dari sikap humanistik. 

Rasulullah SAW mengajarkan kepada 

umatnya untuk berdagang dengan menjunjung tinggi 

etika bisnis islami. Dalam kegiatan ekonomi maupun 

bisnis, umat islam dilarang melakukan tindakan 

batil. Umat islam harus melakukan kegiatan 

ekonomi dengan ridho, sebagaimana firman Allah 

SWT dalam ayat berikut: 

ٰٓ اَْى تَُكْىَى  ا اَْهَىالَُكْن بَْيٌَُكْن بِبْلبَبِطِل اَِلَّ ٰيٰٓبَيُّهَب الَِّذْيَي ٰاَهٌُْىا ََل تَأُْكلُْىٰٓ

َ َكبَى بُِكْن  ًْفَُسُكْن   اِىَّ ّللّاٰ ا اَ ٌُْكْن   َوََل تَْقتُلُْىٰٓ تَِجبَرةً َعْي تََزاٍض هِّ

 .َرِحْيًوب
Artinya : hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku suka-suka diantara kamu. 

                                                             
24

 Tati Handdayani Dan Muhammad Anwar Fathoni, Buku Ajar Manajemen 

Pemasaran Islam, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019), 17. 
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Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah maha penyayang 

kepadamu. (QS. An-Nisa (4): 29) 
Berdasarkan ayat tersebut, islam sangat 

mendorong umatnya untuk menjadi seorang 

pedagang yang baik. 
 

4. Store Atmosphere 

a. Pengertian Store Atmosphere 

store atmosphere (suasana toko) adalah 

suasana terencana yang sesuai dengan pasar 

sasarannya dan yang dapat menarik konsumen untuk 

membeli.
25

 Sedangkan menurut utami store 

atmosphere merupakan kombinasi dari karakteristik 

fisik seperti arsitektur, tata letak (display), 

pencahayaan, warna, temperatur, musik, serta aroma 

yang bertujuan untuk merancang respon emosional 

dan persepsi pelanggan, dan untuk mempengaruhi 

pelanggan dalam membeli barang. Disimpulkan 

bahwa store atmosphere merupakan karakteristik 

yang sangat fisik dan sangat penting bagi setiap 

bisnis, hal ini berperan dalam setiap penciptaan 

suasana yang nyaman untuk konsumen dan 

membuat konsumen ingin berlama-lama berada di 

dalam toko dan secara tidak langsung merangsang 

konsumen untuk melakukan pembelian. Store 

atmosphere juga dapat digunakan sebagai alat untuk 

membedakannya dengan pesaing dan untuk menarik 

konsumen. 

Menurut mowen dan minor, susunan ruang 

dalam toko mempunyai pengaruh perilaku 

konsumen yang penting, yang dapat diikhtisarkan 

dalam empat ketentuan:
26

 

                                                             
25

 Philip Kotler Dan K. L. Keller, Manajemen Pemasara, Edisi 12, Jilid 1 

(Jakarta: Indeks, 2007), 177 
26 John C. Mowen Dan Michael Minor, Perilaku Konsumen Jilid 2, 

(Jakarta: Pt Erlangga,  2002), 141. 
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1) Ruang modifikasi dan membentuk perilaku 

konsumen. 

2) Ruang toko mempengaruhi konsumen melalui 

stimulasi panca indera. 

3) Toko seperti lingkungan estetis lainnya, persepsi 

efeksi, sikap dan citra. 

4) Toko-toko dapat deprogram melalui pemanfaatan 

ruang untuk menciptakan reaksi pelanggan yang 

diinginkan.  

Para peneliti berpendapat bahwa atmosphere 

(suasana) mempengaruhi sejauh mana konsumen 

menghabiskan uang diluar tingkat yang 

direncanakan sebuah toko. Store atmosphere 

mempengaruhi keadaan emosi pembeli yang 

menyebabkan atau mempengaruhi pembelian. 

Keadaan emosional akan membuat dua perasaan 

yang dominan yaitu perasaan senang dan 

membangkitkan keinginan.  

 

Gambar 2.3 Pengarus Atmosphere (Suasana) 

 

     Atmosphere                   Tanggapan Emosi  Perilaku 

 

  

  

 

     Komponen     pengaruh    Komponen       pengaruh     Jenis-jenis 

     Sasaran                           Tanggapan Emosi                    perilaku 

a) Tata ruang        a) menyenangkan/          a) Bertambah/ 

b) Suara          tidak menyenangkan          berkurang 

c) Bau       b) Bangun/tidur          waktu yang 

d) Tekstur                              dihabiskan 

e) Desain bangunan                                                      ditoko 

 

Gambar diatas menjelaskan bahwa ketika 

suasana konsumen bergairah secara positif, maka 

pembeli cenderung menghabiskan lebih banyak 
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waktu di toko dan situasi tersebut dapat 

menyebabkan pembelian meningkat. Sebaliknya jika 

tidak menyenangkan, maka konsumen mungkin 

akan menghabiskan sedikit waktu ditoko dan 

melakukan sedikit pembelian
27

 

 

b. Elemen-elemen Store Atmosphere 

Store Atmosphere memiliki elemen-elemen 

yang semuanya berpengaruh terhadap suasana toko 

yang ingin diciptakan. Elemen-elemen store 

atmosphere terdiri dari exterior, general interior, 

store layout, dan interior displays. 

.Menurut Berman dan Evan membagi 

elemen-elemen store atmosphere ke dalam 4 elemen, 

yaitu:
28

 

1) Exterior (bagian depan toko) 

Bagian depan toko adalah bagian yang 

terkemuka. Maka ia hendaknya memberikan 

kesan yang menarik. Karakteristik exterior 

mempunyai pengaruh yang kuat pada citra toko 

tersebut, sehingga harus direncanakan dengan 

sebaik mungkin. Kombinasi dari exterior ini 

dapat membuat bagian luar toko menjadi terlihat 

unik, menarik, menonjol dan mengundang orang 

untuk masuk ke dalam toko. Adapun bagian-

bagian dari exterior seperti bagian muka toko 

(papan nama, pintu masuk), marquee (simbol), 

display window (tampilan jendela), height and 

size building (tinggi dan ukuran gedung), 

uniqueness (keunikan), surrounding area 

(lingkungan sekitar), parking (tempat parkir). 

 

2) General Interior (Bagian Dalam Toko) 

                                                             
27 Ibid, 140. 
28 Berry Berman Dan Joel R. Evans, Retail Management Edisi 12, 

(Jakarta:Person, 2010), 509. 
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Yang paling utama yang dapat membuat 

penjualan setelah pembeli berada di dalam toko 

adalah display. Display yang baik adalah display 

yang dapat menarik perhatian pengunjung dan 

membantu mereka agar mudah mengamati, 

memeriksa, memilih barang, dan akhirnya 

melakukan pembelian. Berbagai motif konsumen 

memasuki toko, hendaknya memperoleh kesan 

yang menyenangkan. Kesan ini dapat diciptakan 

misalnya dengan warna dinding toko yang 

menarik, musik yang diperdengarkan, serta 

aroma atau  bau dan udara di dalam toko. Bagian-

bagian dari general interior terdiri dari terdiri dari 

keadaan suhu udara toko, wewangian atau bau 

toko, tekstur dinding kebersihan toko, 

pencahayaan dan warna toko, musik, serta jenis 

dan bentuk lantai. 

 

3) Store Layout (tata letak toko) 

Pengelola harus mempunyai rencana dalam 

penentuan lokasi dan fasilitas toko. Pengelola 

toko juga harus memanfaatkan ruangan toko 

yang seefektif mungkin, hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam perancangannya meliputi: 

a) Allocation of floor space for selling, personal, 

and customer 

(1) Selling space (ruang penjualan) 

(2) Personal space (ruang pegawai) 

(3) Customer space (ruang pelanggan) 

 

b) Traffic flow 

(1) Grid layout (pola lurus) 

(2) Loop/ racetrack layout (pola memutar) 

(3) Spine layout (pola berlawanan arah) 

(4) Free-flow layout (pola bebas) 
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4) Interior Point of Interest Display (Dekorasi 

Pemikat Dalam Toko) 

Interior point of interest display mempunyai dua 

tujuan, yaitu memberikan informasi kepada 

konsumen dan menambah store atmosphere, hal 

ini dapat meningkatkan penjualan dan laba toko. 

Interior point of interest display terdiri dari : 

a) Theme Setting Display (Dekorasi Sesuai 

Tema) 

Dalam suatu musim tertentu retailer dapat 

mendesain dekorasi toko atau meminta 

pramusaji berpakaian sesuai tema tertentu. 

b) Wall Decoration (Dekorasi Ruangan) 

Dekorasi ruangan pada tembok bisa 

merupakan kombinasi dari gambar atau poster 

yang ditempel, warna tembok, dan sebagainya 

yang dapat meningkatkan suasana toko. 

 

c. Tujuan dan Faktor Store Atmosphere 

Menurut Lamb, Hair, dan Mc Daniel dalam 

kutipan Lili Karmela dan Jujun Junaedi bahwa, 

tujuan dari store atmosphere adalah sebagai 

berikut:
29

 

1) Membantu menentukan citra toko dan 

memposisikan toko dalam benak konsumen. 

2) Tata letak toko yang efektif tidak hanya akan 

menjamin kenyamanan dan kemudahan 

melainkan juga mempunyai pengaruh yang 

besar pada lalu lintas pelanggan dan perilaku 

belanja. 

Sedangkan menurut Levi dan Weit, Ketika 

peritel hendak menata atau mendekorasi ulang 

sebuah toko, manajer harus memperhatikan tiga 

tujuan dari atmosphere berikut: 

                                                             
29

 Lili Karmela F, Jujun Junaedi, Pengaruh Store Atmosphere Terhadap 

Minat Beli Konsumen Pada Toserba Griya Kuningan, EQUILIBRIUM, Vol.5 No.9, 

Januari-Juni 2009, 95. 
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1) Atmosphere harus konsisten dengan citra toko 

dan strategi secara keseluruhan. 

2) Membantu konsumen dalam menentukan 

keputusan pembelian. 

3) Ketika membuat suatu keputusan mengenai 

desain, manajer harus mengingat mengenai 

biaya yang diperlukan dengan desain tertentu 

yang sebaik-baiknya sesuai dengan dana yang 

dianggarkan. 

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam 

menciptakan store atmosphere yaitu: 

1) Jenis karyawan dan kepadatan 

Yaitu karakteristik umum dari karyawan yang 

mereka miliki. Contoh: kerapian, tingkat 

wawasan dan tingkat keramahan. 

2) Jenis barang dagangan 

Yaitu jenis barang yang mereka tawarkan dan 

bagaimana mereka menawarkan barang 

dagangan tersebut. 

3) Jenis perlengkapan tetap (fixture) dan 

kepadatan 

Perlengkapan tetap harus sesuai dan konsisten  

dengan tema yang ingin mereka ciptakan, 

pemilihan furniture dan peralatan yang ada 

disesuaikan dengan suasana yang ingin dicapai. 

4) Bunyi suara 

Musik dapat berdampak respon positif maupun 

negatif dari pelanggan. Karena music dapat 

membuat seorang konsumen tinggal lebih lama 

dan membeli lebih banyak atau lebih cepat 

meninggalkan toko. Music juga dapat 

mengkontrol lalu lintas toko, menciptakan 

image toko dan menarik perhatian konsumen.  

5) Aroma 

Aroma juga dapat memberi dampak positif dan 

negatif bagi penjual.sebagian penjual 
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menggunakan aroma wangi-wangian sebagai 

strategi mereka agar konsumen merasa  nyaman 

di dalam toko. 

6) Faktor visual 

Warna dapat menciptakan suasana hati atau 

memfokuskan perhatian. Warna hijau, biru dan 

violet digunakan untuk membuka tempat-

tempat yang tertutup dan menciptakan suasana 

elegan serta bersih. 

 

d. Store Atmosphere dalam Ekonomi Islam 

Menurut waida, dalam berbisnis seorang 

muslim harus menciptakan suasana islami pada toko. 

Suasana toko islam (Islamic store atmosphere) 

merupakan suasana yang berasal dari budaya,adat, 

serta suasana lingkungan yang sesuai dengan syariat 

ismam.
30

 Store atmosphere merupakan suatu 

keadaan atau suasana dimana secara tidak langsung 

dapat mempengaruhi minat beli seseorang. Suasana 

toko dibuat semenarik mungkin agar dapat 

mempengaruhi konsumen. Islam juga mengatur 

tentang bagaimana cara menentukan citra dalam 

benak konsumen salah satunya dengan tidak 

membohongi pelanggan baik menyangkut kualitas 

maupun kuantitas.
31

 

Store atmosphere diciptakan dengan tujuan 

untuk menentukan citra toko dalam benak 

konsumen. Disisi lain, islam juga mengatur tentang 

cara menentukan citra dalam benak konsumen. 

                                                             
30 Dhika amalia kurniawan dan faisal setiawan fajri, analisis implementasi 

Islamic store attributes pemasaran dalam perspektif islam (survey pada la-tansa gontor 
department store ponorogo), jurnal manajemen dan kewirausahaan, vol 4 no 2, 2019, 

91 
31 Muhammad Ismail Yusanto Dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, 

Menggagas Bisnis Islam, (Jakarta : Gema Insani, 2002), 168. 
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Berikut Kiat-kiat membangun citra dalam islam 

diantaranya ialah:
32

 

1) Penampilan 

Tidak membohongi pelanggan, baik 

menyangkut besaran (kuantitas maupun 

kualitas. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Al-

Quran dan hadist sebagai berikut: 

 

َوِزوُىا  (8ٔٔ)أَْوفُىا اْنَكْيَم َوََّل تَُكىوُىا ِمَه اْنُمْخِسِريَه 

َوََّل تَْبَخُسىا انىَّاَس اَْشيَۤاءَ  (8ٕٔ)بِاْنقِْسطَاِس اْنُمْستَقِيِم   

(8ٖٔ)ُهْم َوََّل تَْعثَْىا فًِ اَّْلَْرِض ُمفِْسِذْيَه ۚ  
 

Artinya : “sempurnakanlah takaran dan 

janganlah kamu termasuk orang-orang yang 

merugikan, dan timbanglah dengan timbangan 

yang lurus, dan janganlah kamu merugikan 

manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu 

merajalela dimuka bumi ini dengan membuat 

kerusakan”. (QS Asy Syura 181-183)“apabila 

dilakukan penjualan katakanlah, tidak ada 

penipuan”. (Al Hadist) 

 

2) Persuasi 

Menjauhi sumpah yang berlebihan dalam 

menjual suatu barang. 

 “Sumpah dengan maksud melariskan barang 

dagangan adalah penghapus berkah”. (HR. 

Bukhari dan Muslim) 

 

5. Lokasi 

a. Pengertian Lokasi 

Menurut suwarman lokasi toko merupakan 

tempat usaha yang sangat mempengaruhi keinginan 

seorang konsumen untuk datang dan belanja.
33

 

                                                             
32
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Lokasi merupakan tempat perusahaan 

beroperasi atau tempat perusahaan melakukan 

kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang 

mementingkan segi ekonominya.
34

 

Heizer dan Render menyatakan bahwa lokasi 

adalah pendorong biaya dan pendapatan, maka 

seringkali memiliki kekuasaan untuk membuat 

strategi bisnis perusahaan. Lokasi yang strategis 

bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dari 

lokasi perusahaan. Berdasarkan teori diatas dapat 

disimpulkan bahwa lokasi merupakan suatu tempat 

dimana perusahaan beroperasi  dan menghasilkan 

barang dan jasa serta pemilihan suatu lokasi 

perusahaan sangat menentukan keberhasilan suatu 

usaha. 

Dalam menentukan lokasi usaha harus 

mengacu pada kemudahan akses bagi konsumen. 

Pemilihan lokasi yang tepat akan membawa dampak 

peningkatan penjualan kepada konsumen. Dalam 

membuat keputusan pemilihan lokasi, seharusnya 

pemilik usaha memikirkan untuk memutuskan lokasi 

dalam tiga tingkatan, yaitu: 

1) Daerah merujuk pada suatu Negara, bagian dari 

suatu Negara, kota tertentu atau metropolitan 

statistical area (MSA) 

2) Area perdagangan adalah area geografis yang 

berdekatan yang memiliki mayoritas pelanggan 

dan penjualan sebuah toko, mungkin bagian dari 

sebuah kota atau dapat meluas dari luar batas-

batas kota tersebut, bergantung pada jenis-jenis 

toko dan intensitas dari para pelanggan potensial 

sekitarnya. 

                                                                                                                                   
33

 Ujang  Suwarman, Perilaku Konsumen Teori Dan Penerapannya Dalam 

Pemasaran, (Bogor: Pt Ghalia Indonesia, 2004), 280. 
34

Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000), 92. 
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3) Tempat yang lebih spesifik. Dalam masalah 

penentuan lokasi toko, manajer harus berusaha 

menentukan suatu lokasi yang dapat 

memaksimumkan laba dan penjualannya. 

 

b. Indikator Lokasi 

Menurut tjiptono indikator-indikator lokasi 

adalah sebagai berikut:
35

 

1) Akses 

Yaitu lokasi yang dilalui mudah dijangkau sarana 

transportasi umum 

2) Visibilitas 

Lokasi atau tempat dapat dilihat dengan jelas dari 

jarak pandang normal. 

3) Lalu lintas 

Menyangkut dua pertimbangan yaitu banyak 

orang berlalu lalang dan kepadatan lalu lintas. 

4) Tempat parkir yang luas 

Yaitu menyangkut kenyamanan dan keamanan 

parkir kendaraan. 

5) Ekspansi 

Tersedianya tempat yang luas untuk perluasan 

usaha dikemudian hari. 

 

Sedangkan menurut Sopiah dan Syihabudhin 

menyatakan bahwa ada beberapa indikator dalam 

mempertimbangkan pilihan lokasi toko atau tempat 

agar konsumen tertarik, antara lain:
36

 

1) Lalu Lintas Kendaraan 

Bagi toko tertentu, seperti pencucian mobil dan 

pusat perbelanjaan, informasi tentang jumlah dan 

karakteristik mobil-mobil yang melintas penting 

diperoleh. mobil yang banyak melintas berarti 

                                                             
35

Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran Edisi Kedua, (Yogyakarta: Andi, 

2004), 41. 
36

 Sopiah Dan Syihabudhin, Manajemen Bisnis Ritel, (Yogyakarta: C.V  

Andi Offset, 2008), 139. 



 

 

34 

34 

potensi pasar. Apalagi jika mobil-mobil itu lebih 

dari separuhnya adalah mobil-mobil baru yang 

menandakan segmen kelas menengah ke atas. 

Faktor lebar jalan, kondisi jalan dan kemacetan 

akan menjadi nilai tambah atau nilai kurang bagi 

pengendara. 

2) Fasilitas Parkir 

Untuk kota-kota besar, pertokoan atau pusat 

perbelanjaan yang memiliki fasilitas parkir yang 

memadai bisa menjadi pilihan yang lebih baik 

bagi peritel dibandingkan pertokoan dan pusat 

perbelanjaan yang fasilitas parkirnya tidak 

mencukupi. sementara untuk kota menengah dan 

kecil, tempat parkir belum tentu menjadi masalah 

titik fasilitas yang memadai mencakup area yang 

luas tertata, aman, cukup cahaya, bersih dan pintu 

masuk dan keluar yang mudah. 

3) Transportasi Umum 

Transportasi umum berupa bus dan angkot yang 

melintas didepan suatu pusat perbelanjaan atau 

pertokoan akan memberi daya tarik yang lebih 

tinggi karena banyak konsumen yang dengan 

mudah langsung masuk ke area perbelanjaan atau 

pertokoan itu. 

4) Komposisi Toko 

Komposisi tokoh yang saling melengkapi akan 

menjadi tujuan belanja yang disebut one stop 

shopping. oleh karena itu, seorang peritel yang 

hendak membuka toko di pertokoan atau di pusat 

perbelanjaan hendaknya mempelajari dahulu 

tokoh-tokoh apa saja yang ada di sekitarnya. 

Yang saling melengkapi akan menimbulkan 

affinity (sejenis sinergi) 

5) Letak Berdirinya Toko 

Lokasi spesifik dimana sebuah gerai didirikan 

perlu dipertimbangkan. Letak berdirinya gerai 

seringkali dikaitkan dengan visibility 
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(keterlihatan), yaitu mudah terlihatnya toko dan 

plang namanya oleh pejalan kaki dan pengendara 

mobil untuk toko yang didirikan di area 

pertokoan. 

6) Syarat dan Ketentuan Pemakaian Ruang 

Syarat dan ketentuan pemakaian ruang perlu 

dipelajari dan dibandingkan sebelum diputuskan 

lokasi yang hendak diambil. Hal-hal yang perlu 

dilihat adalah kepemilikan versus leasing, jenis 

leasing, biaya operasional dan perawatan, pajak, 

batasan-batasan yang perlu diketahui dan lain-

lain. 

 

 

c. Lokasi Dalam Ekonomi Islam 

Pemilihan lokasi dalam islam merupakan 

suatu ikhtiar yang berarti proses merencanakan dan 

menentukan hal yang baik perihal lokasi usaha yang 

dalam islam dikenal dengan bahasa al-makanu yang 

berarti tempat.
37

 

Pemilihan lokasi yang baik adalah salah satu 

yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha, agar 

usahanya dapat dilihat oleh orang banyak, sehingga 

terdapat beberapa pertimbangan yang harus 

diperhatikan untuk menentukan lokasi yang tepat. 

Pemilihan lokasi berarti menghindari sebanyak 

mungkin seluruh hal negatif dan memilih lokasi yang 

memiliki banyak faktor positif. Sebagaimana dalam 

Al-Qur’an disebutkan dalam surat an-is ayat 85 yaitu: 

 

ٌْهَب ۖ َوَهي يَْشفَْع  َعتً َحَسٌَتً يَُكي لَّهُۥ ًَِصيٌب هِّ ي يَْشفَْع َشفَٰ هَّ

ٌْهَب   َوَكبَى   َعتً َسيِّئَتً يَُكي لَّهُۥ ِكْفٌل هِّ
قِيتًب(85)َشفَٰ ُ َعلَٰى ُكلِّ َشْىٍء هُّ  ٱَّللَّ

 

                                                             
37 Irmayanti Hasan, Manajemen Operasional Perspektif Integratif, (Malang: 

UIN Maliki Press, 2011), 72-73. 
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Artinya : “Barangsiapa yang memberikan 

syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian 

(pahala) daripadanya. Dan barangsiapa memberi 

syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian 

(dosa) daripadanya. Dan Allah maha kuasa atas segala 

sesuatu. (QS An-nisa 85). 

 Penentuan lokasi harus diperhatikan oleh 

pelaku usaha karena tidak akan lepas dari tanggung 

jawab terhadap lingkungan sekitar, dengan tidak akan 

merugikan lingkungan sekitarnya. Islam merupakan 

agama yang mengatur semua aspek di muka bumi 

salah satunya adalah bagaimana manusia melindungi 

dan menjaga lingkungan serta tidak mencoba 

merusaknya. Selain itu lokasi yang baik akan 

berdampak positif pada lokasi bisnisnya. Begitipun 

sebaliknya, jangan memilih lokasi yang jelek karena 

akan berdampak negatif terhadap operasional suatu 

usaha.
38

 

Memilih tempat usaha yang baik bukan hanya 

bertujuan untuk kenyamanan diri dan anggota 

perusahaan semata, tetapi juga untuk mengusahakan 

lingkungan pergaulan yang baik bagi anggota usaha. 

Maka tujuan ini wajib bagi setiap wirausahawan 

untuk berhati-hati dalam memilih tempat usaha yang 

ideal bagi dirinya dan anggotanya. 

Lingkungan yang dekat dengan kemaksiatan 

atau tetangga yang buruk memiliki pengaruh pada 

sebuah lokasi usaha. Disebutkan bahwa: 

Artinya: “pergilah engkau ke sebuah negeri 

seperti ini dan seperti ini (yang disifatkan kepadanya 

negeri tersebut), karena sesungguhnya didalamnya 

terdapat kaum yang beribadah kepada allah ta’ala, 

beribadahlah bersama mereka dan jangan kembali ke 

negerimu, karena negerimu adalah negeri jelek 

(banyak kemaksiatan). (HR. Muttafaqun alaih) 

                                                             
38 Ibid. 
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Agama islam sangat menekankan pentingnya 

memilih tempat usaha di lingkungan yang baik karena 

lingkungan yang baik adalah tempat bermukimnya 

orang-orang shaleh.Dalam membuka usaha 

diperlukan mencari tempat dimana yang tidak 

merugikan lingkungan sekitarnya, melainkan akan 

memberikan keuntungan terhadap lingkungan 

sekitarnya. Adapun indikatornya yang sesuai dengan 

syariah yaitu : 

1) Kondisi lingkungan usaha yang baik 

2) Lokasi memberikan manfaat 

 

6. Citra Merek 

a. Pengertian Citra Merek 

Menurut Fandy Tjiptono, Brand image atau 

citra merek adalah deskripsi tentang asosiasi dan 

keyakinan konsumen terhadap merek tertentu.
39

Citra 

merek merupakan persepsi yang ada dalam benak 

konsumen terhadap suatu merek, biasanya 

terorganisasi menjadi suatu makna. Citra merek 

(Brand Image) merupakan representasi dari 

keseluruhan persepsi terhadap merek  dan dibentuk 

dari informasi serta pengalaman masa lalu terhadap 

merek tersebut. Menurut Setiadi mengemukakan citra 

merek yaitu citra terhadap merek berhubungan 

dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi 

terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra 

yang positif terhadap suatu merek, akan lebih 

memunkinkan untuk melakukan pembelian.
40

  

Pandangan konsumen yang positif terhadap 

merek lebih memungkinkan konsumen untuk 

melakukan pembelian bahkan pengulangan 

pembelian. Brand yang lebih baik juga menjadi dasar 

untuk membangun citra perusahaan yang positif. 

                                                             
39 Fandy Tjiptono, Brand Management & Strategy ( Yogyakarta: ANDI, 

2005), 49. 
40 Setiadi J. Nugroho, Perilaku Konsumen (Jakarta: Kencana, 2003), 180. 
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Kualitas produk adalah kondisi fisik, fungsi dan sifat 

suatu produk baik barang atau jasa berdasarkan 

tingkat mutu yang diharapkan oleh konsumen. Hal 

tersebut adalah salah satu hal yang di pertimbangkan 

saat membeli produk karena untuk kepuasan 

konsumen dalam menggunakan barang atau jasa yang 

dipilih. Kualitas produk merupakan salah satu kunci 

persaingan diantara banyak barang yang disajikan dari 

berbagai pelaku usaha. Konsumen selalu ingin 

mendapatkan produk yang berkualitas sesuai dengan 

yang mereka inginkan serta harga yang menurut 

mereka adalah harga yang pantas sesuai kualitas 

produk tersebut, walaupun sebagian masyarakat yang 

berpendapat bahwa, produk yang mahal adalah 

produk yang berkualitas. Kualitas yang di 

pertahankan oleh perusahaan tersebut akan dapat 

memuaskan para konsumen dan dapat menambah 

jumlah konsumen serta menumbuhkan citra merek.
41

 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa citra merek merupakan persepsi, 

anggapan, tanggapan konsumen untuk mengevaluasi 

suatu produk pada saat konsumen tidak memiliki 

pengetahuan yang cukup baik tentang suatu produk. 

Konsumen cenderung akan memilih produk yang 

lebih terkenal dan digunakan oleh banyak orang 

dibanding dengan produk yang baru dikenal. Citra 

merek timbul berdasarkan alasan subyektif dan 

berdasarkan emosi pribadi yang muncul dari 

konsumen 

. 

b. Komponen-Komponen Dalam Citra Merek 

                                                             
41

Clarisa Nurul L, Mela Yuningsih, Sevira Gabila, Sonia Aftika, Syifa 

Helmi, Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan 
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Menurut simamora dalam geny dan fanni, 

komponen citra merek terdiri dari 3 bagian yaitu:
42

 

1) Citra pembuat (corporate image), yaitu 

sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen ter   

 hadap perusahaan yang membuat suatu 

barang atau jasa. 

2) Citra pemakai (user image), yaitu sekumpulan 

asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap 

pemakai y  ang menggunakan suatu 

barang atau jasa. 

3) Citra produk    (produk 

image), yaitu sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan consumen terhadap suatu barang 

atau jasa. 

 

c. indikator pembentuk citra merek 

Menurut Schiffman dan Kanuk menyebutkan 

factor-faktor pembentuk cira merek adalah sebagai 

berikut:
43

 

1) Kualitas atau mutu, berkaitan dengan kualitas 

produk barang yag ditawarkan oleh produsen 

dengan merek tertentu. 

2) Dapat dipercaya atau diandalkan, berkaitan 

dengan pendapat atau kesepakatan yang dibentuk 

oleh masyarakat tentang suatu produk yang 

dikonsumsi. 

3) Kegunaan atau menfaat, terkait dengan fungsi 

dari suatu produk yang dikonsumsi. 

4) Pelayanan, terkait dengan tugas produsen dalam 

melayani konsumennya. 

                                                             
42 Geny syahdiany dan fanni husnul hanifa, pengaruh citra merek dan harga 

terhadap keputusan pembelian ramen “x” kota bandung tahun2016, jurnal social, 

ekonomi dan humaniora, vol 6, no.1, 2016, 95-96. 
43 Leon G. Shiffman Dan Leslie Lazar Kanuk, Perilaku Konsumen Edisi Ke 

7, Diterjemahkan Oleh Zoelkifli Kasip (Jakarta: PT. Indeks, 2006), 135. 
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5) Risiko, berkaitan dengan besar kecilnya akibat 

atau untung dan rugi yang mungkin dialami oleh 

konsumen. 

6) Harga, berkaitan dengan tinggi rendahnya atau 

banyak sedikitnya jumlah uang yang dikeluarkan 

konsumen untuk mendapatkan suatu produk. 

7) Citra yang dimiliki oleh merek itu sendiri, yaitu 

berupa pandangan, kesepakatan dan informasi 

yang berkaitan dengan suatu merek dari suatu 

produk tertentu. 

 

d. Dimensi Citra Merek 

Menurut Davidson dalam endro dan aryanti 

dimensi citra merek terdiri dari:
44

 

1) Reputation (nama baik), tingkat atau status yang 

cukup tinggi dari sebuah merek produk tertentu. 

2) Recognition (pengenalan), yaitu tingkat 

dikenalnya sebuah merek oleh konsumen. Jika 

sebuah merek tidak dikenal maka produk dengan 

merek tersebut harus dijual dengan mengandalkan 

harga yang 

3)  murah. 

4) Affinity (hubungan emosional), hubungan 

emosional yang terjadi antara brand dengan 

pelanggan. Yaitu suatu emotional relationship 

yang timbul antara sebuah merek dengan 

konsumennya. Sebuah produk dengan merek yang 

disukai oleh konsumen akan lebih mudah dijual 

dan sebuah produk yang dipersepsikan memiliki 

kualitas yang tinggi akan memiliki reputasi yang 

baik. 

                                                             
44 Endro sukodjo dan aryanti dwi rahayu, analisis pengaruh brand image 

(citra merek) sepatu converse all star terhadap minat beli konsumen pengguna sepatu 

converse all star pada mahasiswa, jurnal universitas haluoleo kendari, 2011, 11. 
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5) Brand Loyalty (kesetiaan merek), yaitu seberapa 

jauh kesetiaan konsumen dalam menggunakan 

produk dengan brand tertentu. 

 

e. Citra  Merek Dalam Pandangan Islam 

Dalam pandangan marketing Syari'ah, brand 

adalah nama baik yang menjadi identitas seseorang 

atau perusahaan.
45

 Salah satu hal yang penting yang 

membedakan produk Islam dengan produk lainnya 

adalah karakter brand yang mempunyai value 

indikator bagi konsumen. Brand yang baik adalah 

brand yang mempunyai karakter yang kuat, dan bagi 

perusahaan atau produk yang menerapkan syari‟ah 

marketing, suatu brand juga harus mencerminkan 

karakter karakter yang tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip syari'ah atau nilai-nilai spiritual. 

 Islam merupakan agama yang menjunjung 

tinggi kepada umatnya untuk saling mengenal. 

Manusia juga membutuhkan dan menginginkan 

sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ekonomi 

konvensional tidak ada perbedaan antara kebutuhan 

dan keinginan, karena keduanya memberikan efek 

yang sama bila tidak dipengaruhi dengan kelangkaan. 

Akan tetapi dalam ekonomi islam kebutuhan dan 

keinginan dibedakan, Imam al-Ghazali membedakan 

dengan jelas antara keinginan (syahwat) dan 

kebutuhan (hajat), sesuatu yang tampaknya sepele 

tetapi memiliki konsekuensi yang amat besar dalam 

ilmu ekonomi. 

 Menurut Imam al-Ghazali kebutuhan adalah 

keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu 

sesuatu yang diperlukan dalam rangka 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dan 

                                                             
45 Malahayatie, Etika Marketing Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Marketing Ethics In Islamic Economic Perspective, Jurnal JESKape , Vol.2 No. 1 

Januari-Juni 2019, 88. 
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menjalankan fungsinya. Dapat dilihat misalnya dalam 

kehidupan akan makanan, kebutuhan makanan adalah 

untuk menolak kelaparan dan melangsungkan 

kehidupan. Pada tahap ini memang tidak bisa 

dibedakan antara keinginan dan kebutuhan. Namun 

manusia harus mengetahui bahwa tujuan utama 

diciptakannya nafsu ingin makan adalah untuk 

menggerakkannya mencari makanan dalam rangka 

menutup kelaparan, sehingga fisik manusia tetap sehat 

dan mampu menjalankan fungsinya secara optimal 

sebagai hamba Allah yang beribadah kepadanya. 

Disinilah letak perbedaannya, Islam selalu 

mengaitkan kegiatan memenuhi kebutuhan dengan 

tujuan utama manusia diciptakan.
46

 

Bagi para produsen perlu mengetahui 

konsumennya yang berbeda-beda agar produk yang 

ditawarkannya diterima dengan baik. Perilaku 

konsumen Islam berdasarkan al-Quran dan Hadis 

perlu didasarkan atas rasionalitas yang disempurnakan 

yang mengintegrasikan keyakinan kepada kebenaran 

yang melampaui rasionalitas manusia sangat terbatas 

ini, hipotesis utama dalam mempelajari perilaku 

konsumen, produksi dan mekanisme pasar dalam 

Ekonomi Islam adalah bahwa bekerjanya “invisible 

hand” yangdidasari oleh asumsi rasionalitas yang 

bebas nilai tidak memadai untuk mencapai tujuan 

ekonomi Islam yakni terpenuhinya kebutuhan dasar 

setiap orang dalam suatu masyarakat. 

Dalam melakukan pembelian sesuatu 

konsumen harus peka terhadap suatu berita atau 

promosi akan suatu objek yang ditujunya, kepekaan 

tersebut tidak lepas dari rasa keinginan dan kebutuhan 

dari konsumen untuk memiliki atau menikmati 

layanan yang ditawarkan oleh produsen. Maka dari itu 

                                                             
46 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklutif : Ekonomi Islam (Jakarta: 

Kencana, 2006), 69. 
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setiap produsen mendirikan suatu usahanya tidak 

lepas dari nama yang akan dijadikan bagian dari 

strategi pemasarannya dan salah satunya adalah brand 

(citra), yang mana dari brand tersebut bisa menarik 

konsumennya untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan yang dimiliki oleh konsumen. 

Citra merek harus ada sikap jujur untuk 

melakukan branding. Kejujuran adalah hal penting 

dalam melakukan pemasaran. Dengan terciptanya 

nama baik akan menunjukkan identitas dan kualitas 

yang positif. Oleh karena itu, kejujuran akan kondisi 

suatu barang atau jasa tersebut, harus sesuai dengan 

keadaan dan perlu dijelaskan mengenai kelemahan 

dan kelebihan yang dilikinya. Dengan kata lain bahwa 

perusahaan harus bisa bertanggungjawab terhadap 

merek produk tersebut, seperti dijelaskan di dalam al-

Qur’an surat An-Nisaa ayat 58 sebagai berikut: 

 

ًٰٓ اَْههَِهۙا َواَِرا  ِت اِنَٰ ىَٰ وا اَّْلَمَٰ َ يَأُْمُرُكْم اَْن تَُؤدُّ اِنَّ ّللّاَٰ

ا يَِعظُُكْم َحَكْمتُْم بَْيَه انىَّاِس اَْن تَْحُكُمْىا بِانْ  َ وِِعمَّ َعْذِل ۗ اِنَّ ّللّاَٰ

َ َكاَن َسِمْيًعۢا بَِصْيًرا (8٘)بِٖه ۗ اِنَّ ّللّاَٰ  
 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi 

Maha Melihat”. 

Ayat al-Qur’an di atas menjelaskan bahwa 

Amanah berarti memiliki tanggung jawab dalam 

menjalankan tugas, seperti halnya sebuah perusahaan 

dalam menciptakan merek dan memberitahu 

bagaimana kelebihan dari produk tersebut agar 

menarik perhatian konsumen sehingga mereka 
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membeli hasil produknya. Perusahaan harus bisa 

mempertanggung jawabkan merek yang mereka 

ciptakan. 

 

7. Minat Beli Ulang 

a. Pengertian Minat Beli Ulang 

Minat beli ulang merupakan minat pembelian 

yang didasarkan atas pengalaman pembelian yang 

telah dilakukan dimasa lalu. Menurut Cronin, dkk 

dalam Isti, minat beli ulang pada dasarnya adalah 

perilaku pelanggan dimana pelanggan merespon 

positif terhadap suatu produk atau jasa dari suatu 

perusahaan dan berniat melakukan kunjungan kembali 

atau mengkonsumsi kembali produk perusahaan 

tersebut.
47

 

Minat beli ulang tercipta karena konsumen 

merasa fasilitas, suasana, lokasi kualitas produk yang 

diberikan sesuai apa yang mereka harapkan, sehingga 

konsumen akan berniat untuk melakukanpembelian 

kembali di waktu selanjutnya. Minat beli yang 

muncul akan menciptakan suatu motivasi yang terus 

terekam dalam benak seorang konsumen, yang pada 

akhirnya ketika seorang konsumen harus memenuhi 

kebutuhannya akan mengaktualisasikan apa yang ada 

di dalam benaknya itu. 

Minat beli ulang yang tinggi mencerminkan 

tingkat kepuasan yang tinggi dari konsumen ketika 

memutuskan untuk membeli produk. Minat beli ulang 

merupakan bagian dari pembelian yang selanjutnya 

akan membentuk loyalitas dalam diri konsumen. 

Konsumen yang merasa puas dan yang memutuskan 

menjadi pelanggan, secara naluriah akan 

                                                             
47 Isti Faradisa, Leonardo Budi H, Maria M Minarsih, Analisis Pengaruh 

Variasi Produk, Fasilitas, dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Beli Ulang 

Konsumen pada Indonesia Coffee Shop Semarang, Journal of Management, Vol.2, 

No. 2,5. 
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berkomitmen merekomendasikan positif produk atau 

jasa tersebut terhadap calon konsumen yang lain. 

Allah SWT menjelaskan bahwa dalam 

melakukan kegiatan apapun termasuk dalam membeli 

suatu produk, seorang konsumen harus dapat 

membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara 

yang baik dan yang buruk tujuannya agar tidak 

merasa rugi. Selain itu juga, kegiatan memanfaatkan 

atau mengonsumsi suatu produk yang baik itu sendiri 

dianggap sebagai kebaikan dalam islam. Dengan kata 

lain, sedikit perkara halal yang bermanfaat lebih baik 

dari banyak haram yang menimbulkan mudharat. 

Kehendak seseorang untuk membeli atau memiliki 

suatu barang atau jasa bisa muncul karena faktor 

kebutuhan ataupun faktor keinginan. Kebutuhan ini 

terkait dengan segala sesuatu yang harus dipenuhi 

agar suatu barang berfungsi secara sempurna. 

Keinginan merupakan terkait dengan hasrat atau 

harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu 

akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia 

ataupun suatu barang. 

1) Mashlahah dalam Perilaku Konsumen Islami 

Syariah Islam menginginkan manusia 

mencapai dan memelihara kesejahterannya. Pola 

konsumsi pada masa kini lebih menekankan aspek 

pemenuhan keinginan material dari pada aspek 

kebutuhan yang lain. Perilaku konsumsi Islami 

berdasarkan tuntutan Al-Qur‟an dan hadis perlu 

didasarkan atas rasionalitas yang disempurnakan 

yang mengintegrasikan keyakinan kepada 

kebenaran yang melampaui rasionalitas manusia 

yang sangat terbatas ini.
48

 

Akibat dari rasionalitas konsumsi yang lebih 

mendukung individualisme dan Self interest, maka 

                                                             
48 mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: 

Kencana, 2010),61 
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keseimbangan umum tidak dicapai yang terjadi 

adalah munculnya sebagai ketimpangan dalam 

berbagai kpersoalan sosial ekonomi. Mencukupi 

kebutuhan dan bukan memenuhi 

kepuasan/keinginan adalah tujuan dari aktifitas 

ekonomi Islam, dan usaha pencapaian itu adalah 

salah satu kewajiban dalam beragama (mashlahah). 

 

2) Kebutuhan dan Keinginan 

Imam Al-Ghazali telah membedakan dengan 

jelas antara keinginan (syahwat) dan kebutuhan 

(hajat). Kebutuhan adalah keinginan manusia 

untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam 

rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya 

dan menjalankan fungsinya. Pandangan 

konvensional yang materialitas melihat bahwa 

konsumsi merupakan fungsi dari keinginan, nafsu, 

harga, barang, pendapatan dan lainlain tanpa mem 

perdulikan pada dimensi spiritual karena hal itu di 

anggapnya berada diluar wilayah otoritas ilmu 

ekonomi.
49

 

Kehendak seseorang untuk membeli atau 

memiliki suatu barang/jasa bisa muncul karena 

faktor kebutuhan ataupun faktor keinginan. 

Kebutuhan ini terkait dengan segala sesuatu yang 

harus dipenuhi agar suatu barang berfungsi secara 

sempurna. Keinginan adalah terkait dengan hasrat 

atau harapan sesorang yang jika dipenuhi tentu 

akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia 

ataupun suatu barang. 

 

b. Indikator  Minat Beli Ulang 

                                                             
49 Ibid.,.70. 
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Menurut Ferdinand dalam aditya, minat beli 

ulang dapat didefinisikan melalui indikator-indikator 

sebagai berikut:
50

 

1) Minat transaksional, yaitu kecenderungan 

seseorang untuk membeli ulang produk yang telah 

dikonsumsinya. 

2) Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang 

untuk mereferensikan produk yang sudah dibeli 

nya, agar juga dibeli orang  lain dengan referensi 

pengalaman konsumsinya. 

3) Minat preferensial, yaitu minat yang 

menggambarkan perilaku seseorang yang selalu 

memiliki referensi utama pada produk yang telah 

dikonsumsinya. Preferensi ini hanya dapat diganti 

bila terjadi sesuatu dengan produk referensinya. 

4) Minat eksploratif, minat yang menggambarkan 

perilaku seseorang yang selalu mencari informasi 

mengenai produk yang diminati dan mencari 

informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari 

produk yang ditanganinya. 

 

c. Minat Beli Dalam Perspektif Islam 

Minat beli merupakan perilaku konsumen 

yang berupa dorongan keinginan untuk memiliki 

sehingga berusaha untuk mendapatkannya. Proses 

pemindahan kepemilikan dalam perdagangan disebut 

jual beli terdapat pada surat an-Nisa’ ayat 29: 

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka 

diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh 

                                                             
50

Aditya Lazuardi Hadani, Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap 

Minat Beli Ulang (Studi Empiris Pada PT. Sriwijaya Air Distrik Semarang), Jurnal 

Bisnis Strategi, Vol. 17, No. 2, 2008, 132. 
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dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang 

kepadamu”. 

Jual beli didefinisikan sebagai perjanjian 

tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai 

nilai secara sukarela diantara kedua pihak, yang satu 

menerima barang dan pihak yang lain menerima 

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.  

Sebelum melakukan pembelian, seorang 

penjual harus bisa membangkitkan minat beli 

konsumen. salah satu caranya adalah dengan 

memperindah suasana toko, memilih lokasi yang 

strategis dan menciptakan citra merek yang baik. 

Sebagai penjual harus memiliki inovasi dan kreatif 

agar dapat mendapatkan pembeli dan menjadikannya 

pelanggan. Jika usaha yang dilakukan sudah 

maksimal, pasti ada hasil yang memuaskan. 

Firman Allah dalam Alqur’an surat AnNajm 

ayat 39-40 tentang balasan usaha. 

 

ي(40) َواَۡن نَّۡيَس (39)َواَنَّ َسۡعيَٗه َسۡىَف يُرَٰ

ً ۡوَساِن اَِّلَّ َما َسعَٰ  نِۡۡلِ
 

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh 

selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya 

usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya)”. 

Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk 

memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya, selama 

dengan pemenuhan tersebut, maka martabat manusia 

bisa meningkat. Semua yang ada di bumi ini 

diciptakan untuk kepentingan manusia, namun 

manusia diperintahkan untuk mengonsumsi 

barang/jasa yang halal dan baik saja secara wajar, 

tidak berlebihan. Pemenuhan kebutuhan ataupun 

keinginan tetap dibolehkan selama hal itu mampu 
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menambah mashlahah atau tidak mendatangkan 

mudharat.
51

 

1) Maslahah dalam perilaku konsumen islam 

Syariat islam menginginkan manusia mencapai 

dan memelihara kesejahteraan. Pola konsumsi 

pada masa kini lebih menekankan aspek 

pemenuhan keinginan material daripada 

kebutuhan yang lain. Perilaku konsumsi islam 

berdasarkan tuntunan alquran dan hadist perlu 

didasarkan atas rasionalitas yang disempurnakan 

yang mengintegrasikan keyakinan kepada 

kebenaran yang melampaui rasionalitas manusia 

yang sangat terbatas.
52

 

Akibat dari rasionalitas konsumsi yang lebih 

mendukung individualism dan self interest, maka 

keseimbangan umum tidak dapat dicapai. Yang 

terjadi adalah munculnya berbagai ketimpangan 

dalam berbagai persoalan sosioekonomi. 

Mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi 

kepuasan/keinginan adalah tujuan dari aktivitas 

ekonomi islam, dan usaha pencapaian tujuan itu 

adalah salah satu kewajiban dalam beragama 

(maslahah).
53

 

2) Kebutuhan dan keinginan 

Imam al-Ghazali telah membedakan jelas antara 

keinginan (syahwat) dan kebutuhan (hajat). 

Kebutuhan adalah keinginan manusia untuk 

mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan dalam 

rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya 

dan menjalankan fungsinya. 

                                                             
51 Beni Rizki, Analisis Pengaruh Iklan Flexi Terhadap Minat Beli 

Konsumen (Studi Pada Masyarakat Kec. Tampan Pekanbaru), Skripsi (Program Studi 

Manajemen UIN SUSKA Riau, Pekanbaru, 2012), 36-37 
52Mustafa Edwin Nasution, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi 

Islam, (Jakarta: Graha Ilmu 2011), 60. 
53Ibid, 63. 



 

 

50 

50 

Ajaran islam tidak melarang manusia memenuhi 

kebutuhan maupun keinginan, selama dengan 

pemenuhan tersebut, maka martabat manusia bisa 

meningkat. Semua yang ada di bumi ini 

diciptakan untuk kepentingan manusia, namun 

manusia diperintah untuk mengonsumsi 

barang/jasa yang halal dan baik secara wajar dan 

tidak berlebihan. Pemenuhan kebutuhan maupun 

keinginan tetap dibolehkan selama hal itu mampu 

menambah maslahah atau tidak mendatangkan 

mudharat.
54

 

 

8. Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir merupakan bagian dari 

penelitian yang menggambarkan alur pemikiran peneliti, 

dalam memberikan penjelasan kepada orang lain, 

mengapa ia mempunyai anggapan seperti yang 

diutarakan dalam hipotesis.
55

 Kerangka pikir adalah 

seluruh kegiatan penelitian, sejak dan perencanaan, 

pelaksanaan sampai dengan penyelesaian dalam satu 

kesatuan yang utuh.  

Store atmosphere adalah desain lingkungan 

melalui komunikasi visual, pencahayaan, warna, music 

dan wangi-wangian untuk merancang respon emosional 

dan persepsi pelanggan dalam membeli barang.
56

 Apabila 

tempat makan memberikan suatu suasana yang nyaman 

mampu menimbulkan ransangan konsumen untuk 

mellakukan pembelian ulang. 

Faktor pemicu lainnya adalah lokasi, menurut 

suwarman lokasi toko merupakan tempat usaha yang 

sangat mempengaruhi keinginan seorang konsumen 

                                                             
54Ibid, 130. 
55 Anak Agung Dan Aniek Yuesti, Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Dan 

Kualitatif (Bali: Noah Aletheia 2020),33. 
56 Utami, cristina widya, manajemen ritel edisi 2, (Jakarta: selemba empat, 

2010), 279. 
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untuk datang dan belanja.
57

 Apabila suatu usaha memiliki 

lokasi yang strategis maka minat beli ulang konsumen 

akan semakin tinggi. 

Faktor yang ketiga adalah citra merek, menurut 

Fandy Tjiptono, Brand image atau citra merek adalah 

deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen 

terhadap merek tertentu.
58

 Semakin baik citra merek 

maka semakin meningkat juga menit beli konsumen. 

Sehingga berdasarkan landasan teori dan penelitian 

terdahulu yang telah peneliti paparkan, kerangka pikir 

dalam penelitian ini secara sistematis dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

Gambar 2.4 

 Kerangka Pikir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektif ekonomi islam 

9. Hipotesis Penelitian 
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 Ujang  Suwarman, Perilaku Konsumen Teori Dan Penerapannya Dalam 

Pemasaran, (Bogor: Pt Ghalia Indonesia, 2004), 280. 
58 Fandy Tjiptono, Brand Management & Strategy ( Yogyakarta: ANDI, 

2005), 49. 
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Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis dapat 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. 

Atmosphere berhubungan dengan bagaimana para 

manajer dapat memanipulasi desain bangunan, ruang 

interior, tata ruang lorong-lorong, tekstur karpet dan 

dinding, aroma, warna, bentuk, dan suara yang dialami 

para pelanggan yang semuanya bertujuan untuk 

mempengaruhi konsumen dalam keputusan 

pembeliannya. Konsumen akan menghabiskan waktu dan 

uang yang banyak dikarenakan oleh atmosphere belanja 

yang baik. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Fitriani dan Herry Nurdin, menemukan bahwa store 

atmosphere berpengaruh positif terhadap minat beli ulang 

konsumen.
59

Sedangkanpenelitian terdahulu yang 

dilakukan olehSepti Aji Prabowo menyatakan bahwa 

variabel suasana toko tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap minat beli ulang. Di sisi lain juga 

pencahayaan, tata latak barang, suhu, fasilitas kamar 

ganti, dan desain toko belum bisa mempengaruhi minat 

beli ulang pada konsumen Mirota Kampus Godean.
60

Dari 

uraian diatas dapat diajukan hipotesa yakni Store 

atmosphere memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli ulang konsumen 
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Berkunjung Ulang Pada Breaktime Kota Bima”, economic deposit journal, vol 2 no 1, 

juni 2020, 23. 
60 Septi Aji Prabowo, “Pengaruh Suasana Toko, Kualitas Pelayanan, 
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H1 : Store Atmosphere Memiliki Pengaruh 

Positif Dan Signifikan Terhadap Minat Beli Ulang 

Konsumen. 

Lokasi sangat mempengaruhi konsumen untuk 

melakukan pembelian. Dalam masalah penentuan lokasi 

toko, manajer harus berusaha menentukan suatu lokasi 

yang dapat memaksimumkan laba dan penjualannya. 

Oleh karena itu, semakin baik dan tepat pengaturan lokasi 

suatu toko, maka semakin tinggi pula pengaruhnya dalam 

menarik konsumen untuk melakukan pembelian di toko 

tersebut. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Rahmi Rositamenemukan bahwa variabel lokasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli 

ulang konsumen.
61

 Sedangkan penelitian terdahulu yang 

dilakukan olehZan Denniar Aufa dan Mustafa Kamal 

mengemukakan bahwa pengujian pengaruh lokasi (X3) 

terhadap minat beli ulang menunjukkan bahwa H0 

diterima dan Ha ditolak. Dengan kata lain dapat 

disimpulkan bahwa lokasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli ulang.
62

Berdasarkan dari hasil 

penelitian terdahulu, maka hipotesis pada penelitian ini. 

 

H2 : Lokasi Memiliki Pengaruh Positif Dan 

Signifikan Terhadap Minat Beli Ulang Konsumen. 

Randi dalam penelitiannya menyatakan  bahwa 

Hasil dari analisis dengan SPSS didapatkan hasil bahwa 

citra merek mempunyai hubungan yang sangat kuat 

terhadap minat beli Texas Chicken. Citra merek 

berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen. 
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Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan Wibawa 

Prasetya dan Careen Yulius mengemukakan bahwa tidak 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari citra 

merek terhadap minat beli ulang.
63

Berdasarkan dari hasil 

penelitian terdahulu, maka hipotesis pada penelitian ini. 

 

H3 : Store Citra Merek Memiliki Pengaruh 

Positif Dan Signifikan Terhadap Minat Beli Ulang 

Konsumen. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bagas 

Putra Nugraha, menyatakan bahwa brand image 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli di toko 

basmalah jember dan store atmosphere berpengaruh 

 signifikan terhadap minat beli ulang di toko 

basmalah jember.
64

 Berdasarkan penelitian Hotman, 

Makmur dan Hidayat menyatakan bahwa suasana toko 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli 

konsumen, lokasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli konsumen. Berdasarkan dari 

penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini. 

H4: Store Atmosphere, Lokasi dan Citra Merek 

Memiliki Pengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap 

Minat Beli Ulang Konsumen. 
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