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ABSTRAK 

     Sektor perdagangan memiliki peran penting dalam perekonomian 

negara. Ditengah perkembangan zaman yang semakin maju pasar 

modern mengalami pertumbuhan yang sangat pesat salah satu bentuk 

pasar modern yaitu swalayan. Hal inilah yang menjadi tuntutan setiap 

pelaku usaha atau perusahaan untuk bisa mengetahui kebutuhan dan 

keinginan setiap konsumenya dalam memutuskan untuk melakukan 

pembelian. Faktor yang menjadi keputusan pembelian diantaranya 

lokasi strategis dan promosi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh lokasi strategis dan promosi terhadap keputusan 

pembelian di pasar modern MBC swalayan dalam persepektif 

ekonomi islam. 

     Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatif. Teknik 

pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasi penelitian ini 

tidak diketahui maka menggunakan rumus chocran didapati sampel 96 

responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling dengan teknik analisis data yaitu analisis regresi 

linear berganda dengan menggunakan SPSS 20. 

     Hasil penelitian menunjukan bahwa lokasi strategis secara parsial 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian dibuktikan         2,815 

>        1,985 dengan nilai signifikasi 0,006 < 0,05. Promosi 

berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian dibuktikan  

        5,055 >         1,985 dengan nilai signifikasi 0,000 < 0,05. 

Lokasi strategis dan promosi berpengaruh secara simultan terhadap 

keputusan pembelian dibuktikan          42,832 >         3,09 dengan 

nilai signifikasi 0,000 < 0,05..  Hasil uji koefisien determinasi (R2) 

didapati nilai Adjusted r square sebesar 0,468 ini artinya variabel 

independen lokasi strategis dan promosi mampu mempengaruhi 

variabel dependen keputusan pembelian sebesar 46,8% sisanya 53,2% 

dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam perspektif islam lokasi strategis, 

promosi dan keputusan pembelian sudah sesuai dengan prinsip 

ekonomi islam. 

 

Kata Kunci : Lokasi Strategis, Promosi, Keputusan Pembelian. 
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ABSTRACT 

     The trade sector has an important role in the country's economy. In 

the midst of an increasingly advanced era, modern markets are 

experiencing very rapid growth, one form of modern markets is 

supermarkets. This is what every business actor or company demands 

to be able to find out the needs and desires of each consumer in 

deciding to make a purchase. Factors that become purchasing 

decisions include strategic location and promotion. This study aims to 

determine the effect of strategic location and promotion on purchasing 

decisions in the modern MBC supermarket in an Islamic economic 

perspective. 

     This research uses quantitative asosiatif methods. Data collection 

techniques using a questionnaire. The population of this study is 

unknown, so using the Chocran formula a sample of 96 respondents. 

The sampling technique used was purposive sampling technique with 

data analysis technique, namely multiple linear regression analysis 

using SPSS 20. 

     The results of the study show that the strategic location partially 

influences purchasing decisions, as evidenced by t_count 2.815 > 

ttable 1.985 with a significance value of 0.006 < 0.05. Promotion has a 

partial effect on purchasing decisions as evidenced by tcount 5.055 > 

ttable 1.985 with a significance value of 0.000 < 0.05. Strategic 

location and promotion have a simultaneous effect on purchasing 

decisions, as evidenced by fcount 42.832 > ftable 3.09 with a 

significance value of 0.000 < 0.05. The results of the coefficient of 

determination test (R2) found the Adjusted r square value of 0.468, in 

meaning that the independent variables of strategic location and 

promotion were able to influece the dependent variable of purchasing 

decisions by 46.8%, the remaining 53.2% is influenced by other 

variables. In the Islamic perspective, strategic location, promotion and 

purchase decisions are in accordance with the principles of Islamic 

economic. 

Keywords: Strategic Location, Promotion, Purchase Decision. 
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MOTTO 

 

ٰٓ اَْن تَُكْىَن  ا اَْمَىالَُكْم بَْيىَُكْم بِاْلبَاِطِل اَِلَّ ٰيٰٓاَيُّهَا الَِّذْيَه ٰاَمىُْىا ََل تَأُْكلُْىٰٓ

َ َكاَن بُِكْم َرِحْيًما ا اَْوفَُسُكْم ۗ اِنَّ ّللّاٰ ىُْكْم ۗ َوََل تَْقتُلُْىٰٓ  تَِجاَرةً َعْه تََزاٍض مِّ
 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 

sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa 

perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah 

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.” 

(QS. An – Nisa : 29) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

     Sebagai kerangka awal sebelum penulis menguraikan 

pembahasan lebih lanjut untuk memahami dan menghindari 

kesalahpahaman pada judul skripsi ini maka terlebih dahulu 

penulis jelaskan terkait istilah judul dalam skripsi ini. 

Langkah ini merupakan proses penekanan atau penegasan 

judul terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. 

     Adapun judul skripsi ini adalah Pengaruh Lokasi Strategis 

Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Di Pasar 

Modern Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pasar 

Modern MBC Swalayan Di Kota Metro). Adapun uraian dari 

istilah judul adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh 

     Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari 

sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan atau perbuatan seseorang.
1
 

2. Lokasi Strategis 

     Lokasi adalah suatu letak atau toko pengecer pada 

daerah yang strategis sehingga dapat menghasilkan laba. 

Lokasi berhubungan dengan aktivitas yang berhubung 

dengan kontak personal langsung dengan para pembeli 

atau pedagang grosir atau perantara eceran.
2
  

3. Promosi 

     Promosi merupakan aktifitas dalam kegiatan 

pemasaran yang berusaha untuk menyebarkan informasi, 

mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan pasar 

                                                     
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2009), 243 
2
 Basu Sawastha dan Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, (Yogyakarta: 

Liberty, 2012), 339 

 



 

 

 

 

2 

sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli, dan loyal pada produk yang 

ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.
3
 

4. Keputusan Pembelian 

     Keputusan pembelian merupakan pemilihan dari dua 

atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian, artinya 

bahwa seseorang dapat membuat keputusan, harus 

tersedia beberapa alternatif pilihan dimana keputusan 

pembelian tersebut dapat mengarah pada bagaimana 

proses dalam pengambilan keputusan tersebut dilakukan.
4
 

5. Pasar Modern 

     Pasar modern adalah suatu pasar yang dimana sistem 

pelayanannya dilakukan secara mandiri dengan menjual 

berbagi jenis barang yang berbentuk seperti minimarket, 

supermarket, departement store, swalayan, hypermarket 

atau pusat perbelanjaan.
5
 

6. Perspektif 

     Perspektif merupakan sudut pandang atau cara 

melukiskan suatu objek atau masalah yang terjadi sesuai 

dengan pandangan.
6
 

7. Ekonomi Islam 

     Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari usaha 

manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber 

daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip – 

prinsip dan nilai – nilai dari Al-qu’an dan Sunnah.
7
 

                                                     
3 Muhammad Yusuf Saleh, Konsep Dan Strategi Pemasaran, (Makassar: 

CV. Sah Media, 2019), 219 
4 Leon Schiffman, Perilaku Konsumen, (Jakarta: PT. Indeks, 2008), 485 
5 Ika Devy Pramudiana, “Perubahan Perilaku Konsumtif Masyarakat Dari 

Pasar Tradisional Ke Pasar Modern”, Vol.1, No.1, (2017): 35–43 
6 Ahmad Sultra Rustan dan Nurhakki Hakki, Pengantar Ilmu Komunikasi 

Edisi , (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 36 
7 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi 

Islam, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), 19 
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     Berdasarkan uraian mengenai penjelasan istilah – 

istilah diatas dan studi kasus yang dipilih maka dapat 

ditegaskan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui 

pengaruh lokasi strategis dan promosi terhadap keputusan 

pembelian di pasar modern MBC Swalayan di Kota 

Metro. 

 

B. Latar Belakang 

     Manusia sebagai makhluk sosial dalam kegiatan sehari-hari 

tidak terlepas perananya dalam beinteraksi dengan orang lain 

terutama dalam hal kegiatan ekonomi. Sektor perdagangan 

merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi yang 

memiliki peran dalam pembangunan perekonomian. Hadirnya 

sektor perdagangan dapat mempercepat laju pertumbuhan 

ekonomi dan pemerataan yang mana dapat menciptakan suatu 

lapangan pekerjaan serta memperluas kesempatan kerja 

dengan diharapkan akan memberikan kontribusi pada 

peningkatan pendapatan. Sektor perdagangan yang dimaksud 

disini adalah kehadiran pasar. Pasar hadir sebagai sarana 

dalam mencukupi kebutuhan manusia. Dalam praktek jual beli 

keberadaan pasar merupakan salah satu indikator paling nyata 

dalam kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. 

     Pasar memiliki peluang potensi yang dapat menghasilkan 

keuntungan secara langsung. Pasar dalam arti sempit yaitu 

suatu tempat dimana para pembeli dan penjual dapat bertemu 

langsung untuk kegiatan dalam bertransaksi jual beli barang. 

Sedangkan pengertian pasar dalam arti luas yaitu dimana 

pertemuan antara penjual dan pembeli dalam melakasanakan 

transaksi jual beli tidak terbatas pada suatu tempat tertentu 

maupun hari tertentu.
8
 Sesuai dengan perkembangannya 

umumnya  pasar yang dikenal dikalangan masyarakat yaitu 

pasar tradisional dan pasar modern. Seiring dengan 

                                                     
8 Tri Widodo, “Studi Tentang Peranan Unit Pasar Dalam Pengelolaan 

Sampah Di Pasar Merdeka Kota Samarinda”, eJournal Administrasi Negara, Vol.1, 

No.1, (2013): 28-40 
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perkembangan globalisasi yang semakin maju tak luput 

beriringan dengan pertumbuhan pasar modern yang kian 

pesat. Pertumbuhan pasar modern di Indonesia telah 

menguasai sekitar 31% dengan omset mencapai Rp. 2,5 

triliun/tahun hal ini jika dibandingkan dengan pasar 

tradisional yang hanya mampu meraup Rp. 901 juta/tahun.
9
 

Pasar modern merupakan suatu pasar yang mana penjual dan 

pembeli tidak berinteraksi secara langsung melainkan pembeli 

melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode) 

berada dalam bangunan dan pelayananannya dilakukan secara 

mandiri (swalayan) atau dilayani dengan pramuniaga.
10

 

Menjamurnya persebaran pasar modern mengakibatkan 

meningkatnya persaingan dalam dunia bisnis. Bentuk pasar 

modern yang berkembang seperti halnya Mall, Swalayan, 

Supermarket, Departement Store, Minimarket dan lain-lain. 

Aktivitas perekonomian global ini mendorong adanya arus 

modernisasi yang berkembang di dalam sistem pelayanan 

ekonomi. Kemajuan perkembangan teknologi memberikan 

peluang terhadap keberadaan pasar modern dalam 

meningkatkan usahanya dengan memanfaatkan sumber daya 

yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
9 Isep Amas Priatana dan Gojali Supiandi, “Analisa Potensi Bersaing Pasar 

Tradisional Terhadap Pasar Modern Di Kota Bogor Dan Kabupaten Bogor”, Jurnal 

Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vo.4 No.3, (2021): 191–97, 

https://doi.org/10.54371/jiip.v4i3.253 
10 Rachmad Yusuf Susanto dan Budi Prihatminingtyas, “Kajian Pedagang 

Pasar Tradisional Dan Pasar Modern”: 755–61 
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Gambar 1.1 

Kontribusi Segmen Gerai Terhadap Penjualan Ritel Modern 

 

Sumber : Nielsn Ritel Audit, 2020 

     Berdasarkan survei Nielsn diatas diketahui bahwa pada 

tahun 2018 presentase penjualan di pasar tradisional sebesar 

71,4%, tahun 2019 sebesar 72,5% dan tahun 2019 di Kuartal 

III sebesar 61,5% dan tahun 2020 58,9% hal ini menunjukan 

setiap tahunnya penjualan di pasar tradisional mengalami 

penurunan. Kondisi ini berbeda dengan pertumbuhan pada 

pasar modern dalam kategori supermarket pada tahun 2018 

sebesar 7%, tahun 2019 sebesar 6,6%, tahun 2019 kuartal III 

9,5% dan tahun 2020 sebesar 9%. Pertumbuhan penjualan ini 

terjadi pada pasar modern kategori minimarket dimana 

presentase pada tahun 2018 sebesar 21%, tahun 2019 sebesar 

20,9%, tahun 2019 kuartal III 29% dan tahun 2020 sebesar 

32,1%. Dari data tersebut diketahui bahwa pertumbuhan 

presentase pasar modern terjadi peningkatan disetiap 

tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa tigginya persaingan 

bisnis dalam pasar modern memberikan tantangan bagi suatu 

perusahaan pelaku bisnis untuk bisa terus memenangkan 

persaingan dengan menerapkan langkah yang tepat agar dapat 

bertahan menguasai pasar.  
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     Perilaku konsumen merupakan suatu hal yang penting 

dipelajari bagi sebuah perusahaan sebab konsumen 

merupakan bagian dari salah satu tujuan perusahaan.
11

 Suatu 

perusahaan bisnis dikatakan sukses apabila mampu mencapai 

tujuan dengan mempertahankan pelanggan maka dari itu demi 

keberlangsungan hidup usaha pelaku bisnis juga dituntut 

untuk tanggap mengingat konsumen yang semakin selektif 

dalam memutuskan melakukan pembelian untuk memenuhi 

kebutuhanya. Keputusan dalam melakukan pembelian sangat 

penting dilakukan. Dalam hal ini keputusan pembelian 

merupakn hal yang harus diperhatikan sebab keputusan 

pembelian merupakan suatu hal yang dilakukan perusahaan 

untuk mencapai strategi pemsaran yang dilakukan. Schiffman 

dan Kanuk menyatakan keputusan pembelian merupakan 

suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Proses 

dalam pengambilan keputusan dimulai dari mencari sumber 

informasi, melakukan evaluasi alternatif produk, menyeleksi 

dan pembelian produk.
12

 Pengambilan keputusan juga 

mencangkup dalam menentukan apa yang akan dibeli atau 

tidak melakukan pembelian dan keputusan itu didapat dari 

hasil kegiatan – kegiatan sebelumnya. Dalam arti lain 

keputusan pembelian merupakan cara untuk membentuk 

berbagai pilihan untuk melanjutkan pilihan tertentu yang akan 

dibeli dalam hal ini keputusan pembelian menunjukan bahwa 

konsumen membutuhkan barang atau jasa yang sesuai standar 

dan klafikasi yang dibutuhkan. Dalam penentuan keputusan 

pembelian akan suatu produk atau jasa pada dasarnya sangat 

erat kaitanya dengan perilaku konsumen. Keputusan konsmen 

merupakan salah satu sumber keuntungan bagi suatu 

perusahaan atau pelaku bisnis sebab pentingnya konsumen 

dalam melakukan pembelian ini menjadikan para pebisnis 

memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Maka dari itu untuk 

                                                     
11 Dyla Mayzura dan Raymond, “Pengaruh Harga Dan Lokasi Terhadap 

Keputusan Pembelian Di Swalayan Jodoh Center Batam”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 
Vol.1, No.2, (2019): 1–10. 

12 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen Teori dan Praktik, (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2015), 213-214 
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mendapatkan suatu keputusan pembelian dari konsumen para 

pelaku bisnis harus bisa memenuhi keinginan yang diinginkan 

konsumen. Masyarakat sebagai konsumen dalam mengambil 

keputusan untuk membeli suatu produk yang ditawarkan akan 

di pengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah lokasi 

startegis dan promosi. 

     Keberadaan lokasi yang strategis akan memiliki peluang 

lebih ramai dan diminati konsumen. Ujang Suwarman 

menyatakan lokasi merupakan tempat usaha yang sangat 

mempengaruhi keinginan seseorang konsumen untuk datang 

dan berbelanja.
13

 Ini artinya lokasi menjadi salah satu hal 

penting dari kegiatan pemasaran yang memiliki peluang 

terhadap pembelian konsumen. Menjalankan usaha dalam 

berbisnis salah satu kunci suksenya adalah lokasi. Pemilihan 

lokasi yang baik merupakan keputusan yang sangat penting 

karena keputusan pemilihan lokasi mempunyai dampak yang 

permanen dan jangka panjang selain itu lokasi dapat 

mempengaruhi pertumbuhan usaha di masa yang akan datang. 

Lokasi yang strategis mudah dijangkau serta kemudahan yang 

dapat diakses oleh sarana transportasi dan berada pada daerah 

yang banyak orang berlalu lalang dapat memberikan peluang 

yang menjadikan poin plus tersendiri terhadap pemilihan 

lokasi.
14

 Umumnya orang akan lebih cenderung 

mempertimbangkan untuk membeli sesuatu apabila lokasi 

yang tidak jauh dari tempat tinggal atau mudah dijangkau. 

Keberadaan lokasi yang baik menjamin tersedianya akses 

yang cepat sehingga dapat menarik konsumen lebih besar dan 

kuat dalam mengubah pola berbelanja dan pembelian 

konsumen. 

     Selain lokasi, promosi merupakan faktor yang 

dipertimbangkan konsumen dalam memilih tempat berbelanja. 

                                                     
13 Ujang Suwarman, Perilaku Konsumen Teori dan Penerapanya Dalam 

Pemasaran, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 280 
14 Rini Ardista dan Arviana Wulandari, “Analisis Pengaruh Harga, Lokasi 

Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian”, Jurnal Manajemen Dan 

Akuntansi, Vol.15, No.2, (2020): 1–13, https://doi.org/10.32534/jv.v15i2.1156 
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Menurut Tjiptono promosi merupakan suatu aktivitas 

pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi atau membujuk dan meningtkan pasar sasaran 

atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, 

membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan 

bersangkutan.
15

 Sebagai salah satu variabel dalam bauran 

pemasaran faktor promosi juga memiliki peranan penting 

dalam proses pembelian. Adanya promosi dapat mengubah 

seseorang yang tadinya tidak tertarik menjadi tertarik akan 

suatu produk yang akan dibeli.
16

 Keterkaitan promosi dengan 

keputusan pembelian merupakan suatu cara dalam 

memperkenalkan, mengkomunikasikan manfaat dari sebuah 

produk dan mengajak konsumen agar menggunakan produk 

yang ditawarkan. Promosi dipandang sebagai aktivitas 

komunikasi antara pembeli dan penjual yang mana merupkana 

keguatan yang dapat membantu seseorang dalam pengambilan 

keputusan dalam bidang pemasaran. Apabila promosi yang 

diterapkan dalam suatu perusahaan atau pelaku bisnis baik 

dan sesuai maka akan mampu menarik perhatian konsumen 

untuk memiliki niat dalam membeli dari niat beli yang 

ditindak lanjuti akan menjadi sebuah keputusan konsumen 

dalam pembelian. 

     Islam mengajarkan bahwa kegiatan transaksi perdagangan 

di perbolehkan dengan berlandaskan bahwa dalam kegiatan 

tersebut terjadi antar suka sama suka, tanpa paksaan. Sebab 

Allah sangat membenci jika melakukan transaksi perdagangan 

dengan cara yang bathil, dzalim dan paksaan hanya untuk 

mendapatkan keuntungan yang besar. Sebagaimana firman 

Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 : 

 ٌَ ٌْ تَُكْى ٰٓ اَ ا اَْيَىانَُكْى تَْيَُُكْى تِاْنثَاِطِم اَِلَّ ٍَ ٰاَيُُْىا ََل تَأُْكهُْىٰٓ ٰيٰٓاَيُّهَا انَِّذْي

ا ًً ٌَ تُِكْى َرِحْي َ َكا
ٌَّ ّللّاٰ َْفَُسُكْى ۗ اِ ا اَ ُُْكْى ۗ َوََل تَْمتُهُْىٰٓ ٍْ تََزاٍض يِّ  تَِجاَرجً َع

                                                     
15 Muhammad Yusuf Saleh, Konsep Dan Strategi Pemasaran, 219 
16 Taufan Hidayat, “Pengaruh Produk, Harga, Lokasi Dan Promosi 

Terhadap Keputusan Pembeli Di Rumah Makan Koki Jody Magelang”, Junal Ilmu 

Manajemen, Vol.17, No.4, (2020): 95–105, https:doi.org/10.21831/jim.v17i2.34783 
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Artinya : 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali 

berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara 

kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An – Nisa : 

29) 

     Berdasarkan ayat diatas melalui ayat ini Allah SWT 

dengan tegas mengharamkan perbuatan memakan harta orang 

lain dengan cara yang bathil seperti riba, perjudian, 

perampasan, pencurian, penindasam, dan perbuatan – 

perbuatan buruk lainnya yang dilarang oleh syariat islam.
17

 

Oleh karena itu, Allah SWT memperbolehkan berniaga seperti 

halnya proses jual beli sebagai salah satu cara untuk manusia 

dalam memenuhi akan kebutuhan hidupnya terhadap barang 

yang tidak dimiliki namun dimiliki oleh orang lain. Dari 

adanya aktivitas dalam perniagaan tersebut bagi masing – 

maisng pihak akan mendapatkan apa yang yang mereka 

berikan sehingga penerapan prinsip keadilan dalam islam bagi 

semua pihak yang melakukan transaksi dapat merasakannya. 

Bagi pelaku ekonomi Islam telah diatur sistemnya dengan 

mengedepankan prinsip sesuai dengan syariah. Ekonomi yang 

dikembangkan yaitu perdagangan yang menguntungkan 

sekaligus dapat menyelamatkan dari kehancuran ekonomi.
18

 

Oleh karenanya dalam Islam menjadi suatu keharusan apabila 

manusia ingin selamat dalam melakukan perdaganganya maka 

syaratnya harus memiliki keimanan, mampu melaksanakan 

dalam kehidupan sehari-hari dengan sungguh-sungguh baik 

dengan harta, jiwa maupun tenaga. 

                                                     
17 Al-Thabari, ”Jami Al-Bayan Fi Ta’wil Al-Quran”, Cet.Ke-1, Vol,8, (TT: 

Muassasah Al-Risalah, 2000), 216. 
18 Syifa Zakia Nurlatifah dan R. Masykur, “Pengaruh Strategi Pemasaran 

Word Of Mouth Dan Produk Pembiayaan Syariah Terhadap Minat Dan Keputusan 

Menjadi Anggota (Nasabah) Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kota 

Bandar Lampung”, Jurnal Manajemen Indonesia, Vol.17, No.3 (2017): 163-184, 

https://doi.org/10.25124/jmi.v17i3.1154 
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     Fenomena perkembangan pasar modern juga terjadi di 

Kota Metro. Kota Metro merupakan salah satu kota yang 

berada di Provinsi Lampung dengan tingkat aktivitas dalam 

bidang perekonomian perdagangan yang cukup tinggi. Hal ini 

menjadi peluang bagi para pelaku bisnis untuk berlomba 

dalam menguasai pasar. Persebaran pasar modern di Kota 

Metro dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1.1 

Persebaran Pasar Modern di Kota Metro 

Pasar Modern  Alamat 

Chamart Metro 2 Jl. Imam Bonjol 

MBC Swalayan 
Jl. Soekarno Hatta No.43, 

Mulyojati 

Supermarket Indo Metro Jl. Sutan Syahrir, Tejoagung 

Chandra Superstore 
Komplek Sumur Bandung, Jl. 

Ade Irma Suryani, Imopuro 

RA Point 
Jl. Pattimura No.205, 

Banjarsari 

Chamart 15A Jl. Ahmad Yani, Imopuro 

Metro Mega Mall 
Jl. Jendral Sudirman No. 77, 

Imopuro 

PB 21 Swalayan 
Jl. AH Nasution No.25, 

Yosodadi 

PB 15A Swalayan 
Jl. Ahmad Yani No. 45, 

Iringmulyo 

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Metro, 2022 

     Muhammadiyah Bussiness Center Swalayan atau yang 

biasa dikenal MBC Swalayan merupakan salah satu pasar 

modern berbentuk swalayan yang ada di Kota Metro tepatnya 

di Jalan Soekarno Hatta No. 34 16B Mulyojati, Metro Barat. 

MBC Swalayan hadir sebagai swalayan yang menjual 

berbagai kebutuhan konsumen seperti halnya bahan pokok 
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makanan, alat kecantikan, fashion, perlengkapan rumah 

tangga, aneka makanan dan minuman ringan, perlengkapan 

alat tulis dan lain-lain. Menghadapi persaingan  yang semakin 

gencar MBC Swalayan selalu berusaha untuk memberikan 

pelayanan terbaik bagi kepuasan dan kenyamanan konsumen 

dalam berbelanja. Lokasi keberadaan MBC Swalayan berada 

di lingkup perkotaan yang bisa dibilang cukup strategis 

dengan berada di pusat keramaian dekat pinggir jalan raya. 

Akses dalam menuju tempat ini juga mudah di jangkau baik 

melalui kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi. Peneliti 

tertarik meneliti MBC Swalayan disebabkan karena MBC 

Swalayan merupakan satu-satunya swalayan di Kota Metro 

yang dalam menjalankan bisnisnya mengedapakan prinsip 

bisnis syariah guna mementingkan kemaslahaan bersama. 

Pihak MBC Swalayan selalu selektif dalam mensupply barang 

dari supplier hal ini dilakukan supaya menjaga kehalalan dan 

thoyyib terkait barang atau produk yang dipasarkan. Untuk 

para karyawan yang bekerja bagi perempuan diwajibkan 

menggunakan jilbab dan apabila menjelang waktu shalat bagi 

karyawan yang laki-laki diwajibkan untuk shalat berjamaah di 

masjid. Lalu, ketika sedang berbelanja akan disuguhkan 

nuansa lagu-lagu religi ataupun murrotal Al-Qur’an sehingga 

nuansa kesyariahannya akan terasa. Selanjutnya, informasi 

awal yang peneliti dapat dari bapak Sayuti selaku pegawai di 

MBC Swalayan mengenai perkembangan penjualan selama 

satu tahun terakhir. Data penjualan tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 1.2 

Data Penjualan Bulan Januari 2021 –  

Maret 2022 di MBC Swalayan 

Tahun 2021 

Bulan Total Penjualan 

Januari Rp. 843.256.000 

Februari Rp. 862.781.000 

Maret Rp. 786.568.000 

April Rp. 834.523.000 

Mei Rp. 859.876.000 

Juni Rp. 874.430.000 

Juli Rp. 855.042.000 

Agustus Rp. 866.636.000 

September Rp. 789.360.000 

Oktober Rp. 778.653.000 

November Rp. 845.423.000 

Desember Rp. 893.456.000 

Jumlah Rp. 10.090.0004.000 

Tahun 2022 

Januari Rp. 872.152.000 

Februari Rp. 853.754.000 

Maret Rp. 792.862.000 

Jumlah Rp. 1.726.698.862 

Sumber : MBC Swalayan, 2022 

     Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penjualan 

MBC Swalayan  mengalami fluktuasi (penurunan dan 

peningkatan) dari bulan ke bulan. Data ini dibuktikan pada 

hasil penjualan selama satu tahun terakhir pada tahun 2021 
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dan diikuti oleh data awal penjualan pada 3 bulan pertama 

tahun 2022. Peningkatan penjualan ini terjadi pada bulan 

Desember akhir tahun 2021 hal ini justru berbanding 

terbalik pada 3 bulan awal di tahun 2022 yang mana 

berturut-turut mengalami penurunan. Mengalami kenaikan 

dan penurunan dalam berbisnis merupakan hal yang sering 

terjadi akan tetapi jika tidak diatasi dengan baik akan 

memberikan dampak buruk bagi pelaku bisnis tersebut 

mengingat perkembangan di era globalisasi yang semakin 

pesat. Bentuk promosi yang diterapkan oleh MBC 

Swalayan seperti adanya buy 2 get 1 atau buy 3 get 1, 

pemberian diskon pada produk atau barang yang baru serta 

pada hari-hari besar. MBC Swalayan juga menyediakan 

kartu member yang mana apabila konsumen telah 

melakukan pembelian dengan menggunakan kartu member 

nantinya akan mendapatkan poin atau keringanan harga. 

Poin yang telah di dapatkan nantinya akan bisa ditukarkan 

dalam bentuk hadiah atau barang sesuai dengan syarat dan 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak MBC 

Swalayan. Selain itu, MBC Swalayan menerapkan promosi 

melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. 

Akan tetapi, promosi yang dilakukan melalui media sosial 

masih kurang karena pihak MBC Swalayan dalam 

mengupload produk-produk di media sosial tidak 

dilakukan secara berkala sehingga informasi yang di 

dapatkan kurang up to date.  

     Berdasarkan hasil pra riset riset yang peneliti lakukan 

kepada 30 konsumen mengenai lokasi strategis dan 

promosi pada keputusan pembelian di MBC Swalayan 

sebagai berikut: 

1. Pada pernyataan akses di dapati bahwa responden 

yang pernah melakukan pembelian menyatakan 

bahwa MBC Swalayan mudah di akses baik 

melalui kendaraan pribadi atau umum sebanyak 23 
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responden ya atau setuju dan 7 responden 

menyatakan tidak. 

2. Pada pernyataan visibilitas mengatakan sebanyak 

24 responden bahwa MBC Swalayan dapat dilihat 

dari tepi jalan dan 6 responden mengatakan tidak. 

3. Pada pertanyaan lalu lintas sebanyak 27 responden 

menyatakan keberadaan mbc swalayan berada di 

lingkup keramaian yang dilalui banyak orang hal 

ini terkadang menimbulkan kemacetan akan tetapi 

3 responden menyatakan tidak. 

4. Pada pertanyaan fasilitas parkir menyatakan 1 

responden menyatakan ya atau tidak masalah 

mengenai area parkir dan 29 responden bahwa 

parkir yang tersedia kurang luas sehingga 

menimbulkan ketidaknyamana apabila konsumen 

yang sedang berkunjung sedang ramai terlebih 

halnya bagi konsumen yang membawa kendaraan 

pribadi roda empat. 

5. Pada pernyataan ekspansi menyatakan sebanyak 4 

responden bahwa bangunan yang berdiri luas dan 

26 responden mengatakan tidak atau bangunan 

yang berdiri kurang luas dikarenakan pendirian 

usaha berada di daerah yang padat. 

6. Pada pernyataan lingkungan sebanyak 10 

responden menyatakan mbc swalayan berada 

dilingkungan yang aman dan nyaman dan 20 orang 

menyatakan tidak dikarenakan tidak adanya 

security atau satpam yang berjaga sehingga 

menimbulkan kerawanan. 

7. Pada pernyataan kompetisi sebanyak 24 responden 

menyatakan ya terdapat tempat perbelanjaan 

sejenis disekitar mbc swalayan seperti alfamart, 

indomart dan 6 responden menyatakan tidak 
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mempengaruhi dalam memutuskan pembelian 

dengan berdirinya tempat perbelanjaan sejenis. 

8. Pada pernyataan peraturan pemerintah sebanyak 

19 responden menyatakan ya bahwa mbc swalayan 

telah mematuhi peraturan pemerintah terkait lokasi 

dan 11 responden menyatakan hal sebaliknya. 

     Dari uraian di atas dapat diketahui keputusan pembelian 

seseorang dapat dipengaruhi dari lokasi yang tersedia 

dimana lokasi tersebut memuat bagaimana akses, 

visibilitas, lalu lintas, fasilitas parkir, ekspansi, lingkungan, 

kompetisi, peratiran pemerintah. Selanjutnya pra riset yang 

dilakukan pada 30 konsumen yang pernah melakukan 

pembelian perihal promosi sebagai berikut: 

1. Pada pernyataan periklanan sebanyak 12 

responden menyatakan ya bahwa promosi yang 

dilakukan dalam bentuk media sosial, pamflet, 

papan nama, spanduk dan 18 responden 

menyatakan tidak dikarenakan dalam promosi 

yang dilakukan di media sosial masih kurang. 

2. Pernyataan penjualan perseorangan sebanyak 26 

responden menyatakan ya bahwa karyawanya 

dalam menjelaskan informasi mengenai produk 

dengan baik kepada konsumen dan 4 responden 

menyatakan tidak hal ini ditemukan karena ada 

beberapa karyawan dalam melayani konsumen 

tidak ramah. 

3. Pernyataan promosi penjualan sebanyak 28 

responden menyatakan ya bahwa sering 

memberikan diskon pada event atau hari tertentu 

sehingga menarik konsumen untuk datang 

berbelanja dan 2 resonden menyatakan sebaliknya. 

4. Pernyataan hubungan masyarakat sebanyak 20 

responden menyatakan bahwa dalam melakukan 
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promosi mbc juga ikut serta seperti sponsorship 

dan 10 responden menyatakan sebaliknya. 

5. Pernyataan pemasaran langsung sebanyak 14 

responden menyatakan ya promosi yang dilakukan 

di media sosial, catalog, mobile marketing mampu 

menarik konsumen dan 16 responen menyatakan 

tidak dikarenakan masih banyak konsumen yang 

lebih tertarik dengan promosi yang dilakukan pada 

swalayan atau superstore yang sudah terkenal di 

kota metro seperti chandra atau PB Swalayan. 

     Dari uraian tersebut diketahui bahwa keputusan 

pembelian seseorang baik dalam hal lokasi dan promosi 

masih ditemukan beberapa masalah namun tidak 

menyurutkan untuk konsumen datang dan berbelanja di 

MBC Swalayan. Tingginya para pesaing pelaku bisnis ini 

menyebabakan suatu pelaku bisnis atau usaha untuk dapat 

memahami apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan 

setiap konsumenya. 

     Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan 

masih terdapat kesenjangan antara peneliti satu dengan 

yang lainnya. Hal ini menjadi riset gap diantaranya adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Dwi Firdiansyah dan Eko 

Purwoto tahun 2021 menyatakan lokasi berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian
19

 berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan Ridho Imanulah, Ima Andriyani, Frecillia 

Nanda Melvani pada tahun 2022 menyatakan bahwa lokasi 

tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian
20

 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rini Astuti, Isna 

                                                     
19 Dwi Firdiansyah dan Eko Prawoto, “Analisis Pengaruh Kualitas 

Pelayanan, Harga, Lokasi, Dan Variasi Produk Terhadap Pengambilan Keputusan 
Pembelian (Studi Pada Toserba Danareal Wonosobo Jawa Tengah)”, Journal of 

Economic, Business and Engineering (JEBE), Vol.2, No.2 (2021): 314-320, 

https://doi.org/10.32500/jebe.v2i2.1747 
20 Ridho Imanulah, Ima Andriyani, Frecillia Nanda Melvani “Pengaruh 

Citra Toko, Varian Produk Dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Pada 

Restoran Pancious Soma Palembang”, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol.10, 

No.1 (2022): 285-295, https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1 
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Ardila, Rodhitur Rahman Lubis pada tahun 2021 

menyatakan bahwa promosi berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian
21

 berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh oleh Sinta Fatonah Larasati, Unna Ria 

Safitri, Listyowati Puji Rahayu pada tahun 2021 

menyatakan bahwa promosi tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian.
22

 

     Berdasarkan pemaparan fenomena maka peneliti 

tertarik untuk meneliti dengan judul “Pengaruh Lokasi 

Strategis dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Di 

Pasar Modern Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi 

Pasar Modern MBC Swalayan di Kota Metro)” 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Tahun 2018 – 2020 adanya peningkatan pertumbuhan 

penjualan pasar modern. Peningkatan ini menimbulkan 

persaingan antar sesama pasar modern.  

2. Terjadi pergerakan penjualan di MBC Swalayan yang 

fluktuatif (naik turun atau tidak stabil) dan selama 3 bulan 

awal tahun 2022 terjadi penurunan penjualan secara 

berturut. 

3. Area parkir yang kurang luas bagi konsumen yang 

berkunjung 

4. Promosi yang dilakukan MBC Swalayan masih belum 

maksimal 

  Batasan masalah dalam penelitian ini peneliti 

hanya memfokuskan mengenai Pengaruh Lokasi Strategis 

                                                     
21Rini Astuti, Isna Ardila, Rodhitur Rahman Lubis, “Pengaruh Promosi Dan 

Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Merek Converse”, Jurnal 

AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi), Vol.2, No.2 (2021): 204-219 
22 Sinta Fatonah Larasati, Unna Ria Safitri, Listyowati Puji Rahayu, 

“Pengaruh Kualitas Produk, Promosi Dan Potongan Harga Terhadap Keputusan 
Pembelian Produk Wardah Kosmetik (Studi Kasus Pada Keputusan Pembelian Produk 

Wardah Kosmetik Di Toko Eviaa Cosmetik Kartasura), Ekobis: Jurnal Ilmu 

Manajemen dan Akuntansi, Vol.9, No.2 (2021): 184-193 
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dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Di Pasar 

Modern Dalam persepktif Ekonomi Islam (Studi Pasar 

Modern MBC Swalayan di Kota Metro). 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Apakah lokasi strategis berpengaruh secara parsial 

terhadap keputusan pembelian di pasar modern mbc 

swalayan? 

2. Apakah promosi berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan pembelian di pasar modern mbc swalayan? 

3. Apakah lokasi strategis dan promosi berpengaruh secara 

simultan terhadap keputusan pembelian di pasar modern 

mbc swalayan? 

4. Bagaimana pandangan ekonomi islam tentang lokasi 

strategis dan promosi terhadap keputusan pembelian di 

pasar modern mbc swalayan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh lokasi strategis secara parsial 

terhadap keputusan pembelian di pasar modern mbc 

swalayan 

2. Untuk mengetahui pengaruh promosi secara parsial 

terhadap keputusan pembelian di pasar modern mbc 

swalayan 

3. Untuk mengetahui pengaruh lokasi strategis dan promosi 

secara simultan terhadap keputusan pembelian di pasar 

modern mbc swalayan 

4. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi islam 

tentang lokasi strategis dan promosi terhadap keputusan 

pembelian di mbc swalayan. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

     Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

pustaka atau informasi bagi penelitian selanjutnya dan 

mempunyai kegunaan di bidang Ilmu Ekonomi Islam. 

2. Secara Praktis 

a.   Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan serta pengetahuam 

mendalam mengenai Pengaruh Lokasi Strategis Dan 

Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Di Pasar 

Modern Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

b.   Bagi Akademisi 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang 

bermanfaat bagi bidang keilmuan ekonomi islam dan 

dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan 

pengetahuna yang bermanfaat bagi pembaca. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

     Untuk pengamatan lebih lanjut maka peneliti berusaha 

untuk melakukan kajian – kajian terhadap penelitian terdahulu 

yang memiliki keterkaitan terhadap bahasan yang akan diteliti 

oleh peneliti serta menggunakan sumber yang terkait sebagai 

bahan literatur untuk memperkuat penelitian. Adapun hasil 

penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sedang 

dilakukan oleh penulis antara lain : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Firdiansyah dan Eko 

Purwoto (2021) dengan judul “Analisis Pengaruh Kualitas 

Pelayanan, Harga, Lokasi, Dan Variasi Produk Terhadap 

Pengambilan Keputusan Pembelian (Studi Pada Toserba 

Danareal Wonosobo Jawa Tengah). Metode penelitian 

kuantitatif menggunakan teknik simple random sampling 

dengan 110 sampel. Hasil penelitianya menunjukan 
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bahwa variabel kualitas layanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian, harga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian , lokasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian , dan variasi produk 

berpengaruh positif dan signifikan tehadap keputusan 

pembelian pada pelanggan Toserba Danareal 

Wonosobo.
23  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ridho Imanulah, Ima 

Andriyani, Frecillia Nanda Melvani (2022) dengan judul 

“Pengaruh Citra Toko, Varian Produk Dan Lokasi 

Terhadap Keputusan Pembelian Produk Pada Restoran 

Pancious Soma Palembang” Metode analis data tang 

digunakan adalah regresi linier berganda dengan teknik 

pengambilan sampel random sampling sebanyak 100 

responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa citra toko 

tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian, varian 

produk berpengaruh postif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian, lokasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian produk pada restoran 

pancious soma Palembang.
24

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sinta Fatonah Larasati, 

Unna Ria Safitri, Listyowati Puji Rahayu (2021) dengan 

judul “Pengaruh Kualitas Produk, Promosi Dan Potongan 

Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Wardah 

Kosmetik (Studi Kasus Pada Keputusan Pembelian 

Produk Wardah Kosmetik Di Toko Eviaa Cosmetik 

Kartasura)” Metode analis yang digunakan adalah regresi 

                                                     
23

 Dwi Firdiansyah dan Eko Prawoto, “Analisis Pengaruh Kualitas 

Pelayanan, Harga, Lokasi, Dan Variasi Produk Terhadap Pengambilan Keputusan 
Pembelian (Studi Pada Toserba Danareal Wonosobo Jawa Tengah)”, Journal of 

Economic, Business and Engineering (JEBE), Vol.2, No.2 (2021): 314-320, 

https://doi.org/10.32500/jebe.v2i2.1747 
24 Ridho Imanulah, Ima Andriyani, Frecillia Nanda Melvani “Pengaruh 

Citra Toko, Varian Produk Dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Pada 

Restoran Pancious Soma Palembang”, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol.10, 

No.1 (2022): 285-295, https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1 
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berganda dengan teknik pengambilan sampel accidental 

sampling sebanyak 100 sampel. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa kualitas produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian, sedangkan 

variabel promosi tidak berepengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian dan variabel potongan harga 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada produk 

wardah kosmetik di toko eviaa cosmetik kartasura.
25

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Titi Hasanah dan Hestin 

(2021) dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk Dan 

Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Pada Usaha 

Bubuk Kopi Lanang Suhang Desa Talang Pagar Agung 

Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat”. Metode 

analisis yang digunakan regresi linier berganda. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan accidental sampling  

dengan 30 sampel. Hasil penelitian menunjukan kualitas 

produk tidak berpengaruh positif dan signifikan 

sedangkan promosi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian pada usaha bubuk kopi 

lanang suhang desa talang pagar agung kecamatan pajar 

bulan kabupaten lahat.
26

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Astuti, Isna Ardila, 

Rodhitur Rahman Lubis (2021) dengan judul “Pengaruh 

Promosi Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan 

Pembelian Sepatu Merek Converse.” Metode analisis data 

yang digunakan analisis regresi linier berganda dengan 

100 sampel. Hasil penelitian menunjukan bahwa a uji 

parsial (uji-t) variabel Promosi berpengaruh positif dan 

                                                     
25 Sinta Fatonah Larasati, Unna Ria Safitri, Listyowati Puji Rahayu, 

“Pengaruh Kualitas Produk, Promosi Dan Potongan Harga Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Wardah Kosmetik (Studi Kasus Pada Keputusan Pembelian Produk 
Wardah Kosmetik Di Toko Eviaa Cosmetik Kartasura), Ekobis: Jurnal Ilmu 

Manajemen dan Akuntansi, Vol.9, No.2 (2021): 184-193 
26

 Titin Hasanah dan Hestin, “Pengaruh Kualitas Produk Dan Promosi 

Terhadap Keputusan Pembelian Pada Usaha Bubuk Kopi Lanang Suhang Desa 

Talang Pagar Agung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat”, Journal of 

Economic, Business and Accounting, Vol.5, No.1 (2021), 550-556 
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signifikan terhadap keputusan pembelian dan variabel 

kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Uji simultan (uji-f) 

membuktikan bahwa variabel independen yaitu variabel 

promosi dan kualitas produk berpengaruh terhadap 

variabel dependen yang berupa keputusan pembelian 

sepatu merek converse pada mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara
27

 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Vania Senggetang, Silvya 

L. Mandey, Sileyijeova Moniharapon (2019) dengan judul 

“Pengaruh Lokasi, Promosi dan Persepsi Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen Pada Perumahan 

Kawanua Emerald City Manado”. Metode analis data 

yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan random 

sampling dengan 50 sampel. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa variabel lokasi, promosi dan persepsi harga 

berpengaruh positif dan signifikan baik secara simultan 

maupun parsial terhadap keputusan pembelian pada 

perumahan Kawanua Emerald City.
28

 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Putra Hendro Arianto 

dan Budhi Satrio (2020) dengan judul “Pengaruh Produk, 

Harga, Kualitas Pelayanan, Lokasi, Store Atmosphere 

Terhadap Keputusan Pembelian Kopisae.” Metode 

analisis yang digunakan regresi linier berganda. Telnik 

pengambilan sampel menggunakan accidental sampling 

dengan 97 sampel. Hasil penelitianya bahwa kualitas 

produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada café Kopisae, harga berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian kopisae, kualitas 

                                                     
27 Rini Astuti, Isna Ardila, Rodhitur Rahman Lubis, “Pengaruh Promosi 

Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Merek Converse”, 

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi), Vol.2, No.2 (2021): 204-219 
28

 Vania Senggetang, Silvya L. Mandey, Sileyijeova Moniharapon 

“Pengaruh Lokasi, Promosi dan Persepsi Harga Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Pada Perumahan Kawanua Emerald City Manado”, Jurnal Riset Ekonomi, 

Manajemen Bisnisd Dan Akuntansi, Vol.7, No.1, (2019): 881-890 
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pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian kopisae, lokasi berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian kopisae, store atmosphere 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian kopisae.
29

 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Aris Ariyanto, Anum 

Nuryani, Denok Sunarsi (2020) dengan judul “Pengaruh 

Store Atmosphere Dan Promosi Terhadap Keputusan 

Pembelian Pada Alfamart BSD Tangerang Selatan.” 

Metode analisis menggunakan analisis statistik dengan 

sampel sebanyak 96 responden. Hasil penelitiannya yaitu 

Store Atmosphere berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian sebesar 40,5%, uji hipotesis 

diperoleh t hitung > t tabel atau (8,003 > 1,986). Promosi 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

sebesar 50,3%, uji hipotesis diperoleh t hitung > t tabel 

atau (9,746 > 1,986). Store Atmosphere dan promosi 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian dengan persamaan regresi Y = 9,701 

+ 0,326X1 + 0,441X2 dan kontribusi pengaruh sebesar 

55,9%, uji hipotesis diperoleh F hitung > F tabel atau 

(59,045 > 2,700).
30

 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Agilia Syafitri , Eca Ratna 

Sari, Vicky F. Sanjaya (2021) dengan judul “Pengaruh 

Citra Merek, Promosi Dan Kepercayaan Merek Terhadap 

Keputusan Pembelian Pada Produk Scarlett Whitening 

(Studi Kasus Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung).” 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan Partial Least Square (PLS) dengan 

menggunakan software SmartPLS 3.0. PLS dengan 

                                                     
29

 Putra Hendro Arianto dan Budhi Satrio, “Pengaruh Produk, Harga, 

Kualitas Pelayanan, Lokasi, Store Atmosphere Terhadap Keputusan Pembelian 

Kopisae”, Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Vol.9, No.6 (2020) 
30

 Aris Ariyanto, Anum Nuryani, Denok Sunarsi “Pengaruh Store 

Atmosphere Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Pada Alfamart BSD 

Tangerang Selatan”, Jurnal Ekonomi Efektif, Vol.3, No.1 (2020): 29–36, 

http://dx.doi.org/10.32493/JEE.v3i1.7272 
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sampel sebanyak 50 responden. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa citra merek berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk 

Scarlett Whitening, Promosi berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap keputusan pembelian pada 

produk Scarlett Whitening, dan kepercayaan merek 

berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap 

keputusan pembelian produk Scarlett Whitening.
31

 

10. Penelitian yang dilakukan oleh Salman Paludi dan 

Rahmah Juwita (2021) dengan judul “Pengaruh Persepsi 

Harga, Lokasi Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan 

Pembelian Pada Waroeng Steak 76 Palmerah.” Metode 

analisis data yang digunakan regresi linier berganda. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan incidental 

sampling dengan 100 responden. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa kualitas produk berpengaruh paling 

besar terhadap keputusan pembelian sebesar 0,396 dan 

diikuti variabel harag berepnagruh sebesar 0,281 dan 

variabel lokasi memiliki pengaruh paling rendah sebesar 

0,185. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

persepsi harga, lokasi dan kualitas produk berpengaruh 

positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan 

atau bersama-sama.
32

 

     Berdasarkan penelitian terdahulu diatas dapat diketahui 

bahwa penulis akan membandingkan penelitian tersebut 

dengan penelitian yang akan penulis teliti. Perbedaan 

penelitian penulis terletak pada variabel independen atau 

variabel bebas penelitian ini menggunakan variabel 

independenya yaitu lokasi strategis dan promosi. 

                                                     
31

 Agilia Syafitri , Eca Ratna Sari, Vicky F. Sanjaya “Pengaruh Citra 

Merek, Promosi Dan Kepercayaan Merek Terhadap Keputusan Pembelian Pada 

Produk Scarlett Whitening (Studi Kasus Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung)”, 

Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, Vol.1, No.1 (2021): 25-38 
32 Salman Paludi dan Rahmah Juwita, ”Pengaruh Persepsi Harga, Lokasi 

Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pada Waroeng Steak 76 

Palmerah”, Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi, Vol.18, No.1 (2021): 41-53, 

https://doi.org/10.25134/equi.v18i01 
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Perbedaan selanjutnya pada tempat yang diteliti, teknik 

pengambilan sampel, hasil yang diteliti serta pada 

penelitian ini dikaitkan dalam perspektif ekonomi islam. 

Sedangkan persamaan penelitian ini yaitu pada variabel 

dependen atau variabel terikat sama – sama menggunakan 

variabel keputusan pembelian. 

H. Sistematika Penulisan 

     Sistematika penulisan mempunyai tujuan yaitu untuk 

mempermudah melihat dan mengetahui apa saja yang ada 

dalam skripsi ini. Berikut ini sistematika penulisan skripsi 

yang terdiri dari : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian , kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN    

HIPOTESIS 

Pada bab ini berisi landasan teori berupa teori perilaku 

konsumen, pasar modern, lokasi strategis, promosi dan 

keputusan pembelian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini terdiri dari waktu dan tempat penelitian, 

pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, populasi, 

sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional 

variabel, instrumen penelitian, uji validitas dan reabilitas data, 

uji prasarat analisis serta uji hipotesis. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang 

deskripsi data serta pembahasan hasil penelitian dan analisis. 

BAB V PENUTUP 
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Bab penutup memaparkan tentang simpulan atas hasil 

pembahasan analisa data penelitian serta rekomendasi untuk 

penelitian selanjutny 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Teori Perilaku Konsumen 

1. Definisi Perilaku Konsumen 

     Menurut Engel pengertian perilaku konsumen adalah 

kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat 

dalam pemerolehan, pwngonsumsian, dan pengahabisa 

atau mempergunakan produk dan jasa, termasuk di 

dalamnya proses pengambilan keputusan, persiapan dan 

penentuan kegiatan-kegiatan tersebut.
33

 Secara umum 

perilaku konsumen dimaknai sebagai proses yang dilalui 

seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, 

mengevaluasi dan bertindak setelah mengonsumsi produk, 

jasa maupun ide yang diharapkan bisa memenuhi 

kebutuhannya. Menurut The American Marketing 

Association (Asosiasi Pemasaran Amerika), perilaku 

konsumen adalah suatu interaksi yang dinamis antara 

perasaan, kognisi, perilaku dan lingkungan, di mana 

individu melakukan kegiatan pertukaran dalam berbagai 

aspek di dalam kehidupan mereka.
34

 Perilaku konsumen 

merupakan unsur penting dalam kegiatan pemasaran suatu 

produk yang perlu diketahui oleh perusahaan, karena 

perusahaan pada dasarnya tidak mengetahui mengenai apa 

yang ada dalam pikiran seorang konsumen pada waktu 

sebelum, sedang, dan setelah melakukan pembelian 

produk tersebut. 

     Para pemasar mempunyai berkewajiban untuk dapat 

memahami konsumen, mengetahui apa yang 

dibutuhkannya, apa seleranya, dan bagaimana ia 
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 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah,  Perilaku Konsumen, (Yogyakarta: 

CV. Andi Offset 2018), 7 
34 Tatik Suryani, Perilaku Konsumen Di Era Internet: Implikasinya Pada 

Strategi Pemasaran, Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 5 
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mengambil keputusan, sehingga pemasar dapat 

memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan 

kebutuhan konsumen. Pemahaman yang mendalam 

mengenai konsumen akan memungkinkan pemasar dapat 

memengaruhi keputusan konsumen, sehingga konsumen 

mau membeli apa yang ditawarkan oleh pemasar. Dengan 

adanya persaingan yang semakin ketat dan 

berkembangnya pengetahuan konsumen akan kebutuhan 

dan keinginan yang lebih tinggi dari konsumen, maka 

dibutuhkan sebuah strategi dalam melakukan pemasaran. 

Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan 

keputusan dalam pembelian mereka. Proses tersebut 

merupakan sebuah pendekatan masalah pada kegiatan 

manusia untuk membeli suatu barang dan jasa dalam 

memenuhi kegiatan dan kebutuhannya. 

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

     Menurut Kotler perilaku konsumen dalam memutuskan 

pembelian adalah faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor 

personal (pribadi) dan faktor psikologi.
35

 

a. Faktor Kebudayaan 

1) Budaya 

Budaya merupakan faktor penentu 

keinginaan dan penentu dari perilaku 

seseorang. Anak memperoleh serangkaian 

bilai (value), persepsi, preferensi dan 

perilaku melalui keluarganya dan isitusi 

utama lainnya. 

2) Sub Budaya 

Setiap budaya terdiri dari sub sub budaya 

yang lebih kecil yang memberikan 

identifikasi dan sosialisasi yang lebih 

spesifik bagi para anggotanya. Sub 

                                                     
35Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Edisi Milenium, (Jakarta: 

Prenhallindo, 2002), 183 



 

 

 

 

29 

budaya mencakup kebangsaan, agama, 

kelompok, ras dan daerah geografis. 

3) Kelas Sosial 

Kelas sosial merupakan pembagian 

masyarakat yang relatif homogen dan 

permanen yang tersusun secara hierakis 

dan yang anggotanya menganut nilai – 

nilai, minat dan perilaku yang serupa. 

b. Faktor Sosial 

1) Kelompok Acuan 

Perilaku seseorang dapat dipengaruhi 

oleh berbagai kelompok. Kelompok 

acuan seseorang terdiri dari seluruh 

kelompok yang mempunyai pengaruh 

langsung maupun tidak langusng terhadap 

sikap atau perilaku seseorang. 

2) Keluarga 

Para anggota keluarga dapat memberikan 

pengaruh yang kuat terhadap perilaku 

membeli. Keluarga merupakan unit 

terkecil yang perilakunya sangat 

mempengaruhi dan menentukan dalam 

pengambilan keputusan dalam membeli. 

3) Peran dan Status 

Sepanjang kehidupannya seseorang 

berpartisipasi ke dalam beberapa 

kelompok yaitu keluarga, klub dan 

organisasi. Kedudukan seseorang dalam 

kelompok dapat ditentukan berdasarkan 

peranan dan status. 
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c. Faktor Personal (Pribadi) 

1) Usia dan tahap siklus hidup 

Orang membeli barang dan jasa yang 

berbeda sepanjang hidupnya. Seseorang 

akan membeli produk dan jasa untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginannya. 

Kebutuhan seseorang berbeda dalam hal 

jumlah maupun jenisnya sejalan dengan 

umur seseorang. Perilaku pembelian dari 

sutu keluarga berubah – ubah sesuai 

dengan perkembangan dan tahap siklus 

hidup. 

2) Pekerjaan 

Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi 

pola konsumsinya. Manajer pemasaran 

berusaha untuk mengidentifikasi 

kelompok kerja yang memiliki perhatian 

di atas rata -rata terhadap produk atau 

jasa. 

3) Keadaan Ekonomi 

Keadaan ekonomi dapat mempengaruhi 

terhadap barang yang akan dibeli. 

Kondisi ekonomi seseorang terdiri dari 

pendapatan untuk dibelanjakan, tabungan, 

hutang. 

4) Gaya Hidup 

Gaya hidup merupakan pola hidup 

seseorang di dunia yang di ekspresikan 

dalam aktivitas, minat dan opininya. 

5) Kepribadian dan Konsep Diri 

Kepribadian adalah karakteristik 

psikologis seseorang yang berbeda 

dengan orang lain yang menyebabkan 
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tanggapan yang relatif konsisten dan 

bertahan lama terhadap lingkungannnya. 

d. Faktor Psikologis 

1) Motivasi 

Seseorang memiliki banyak kebutuhan 

pada suatu saat. Sebagai kebutuhan 

psikologis yang timbul dari kebutuhan 

diakui, dihargai dan rasa memiliki. 

2) Persepsi  

Persepsi adalah proses yang digunakan 

oleh seseorang individu untuk memilih, 

mengoragisasi dan meninterpretasi 

masukan – masukan informasi guna 

menciptakan gambaran dunia yang 

memiliki arti. 

3) Pembelajaran 

Pembelajaran adalah perubahan dalam 

perilaku seseorang yang timbul dari 

pengalaman 

4) Keyakinan dan Sikap 

Keyakinan merupakan gagasan deskriptif 

yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu. 

Melalui tindakan serta belajar konsumen 

akan mendapatkan keyakinan dan sikapp 

yang nantinya akan dapat mempengaruhi 

perilaku pembelian 

B. Pasar Modern 

1. Definisi Pasar Modern 

     Pasar modern adalah suatu pasar yang dimana sistem 

pelayanannya dilakukan secara mandiri dengan menjual 

berbagi jenis barang yang berbentuk seperti minimarket, 

supermarket, departement store, swalayan, hypermarket 
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atau pusat perbelanjaan.
36

 Berdasarkan kementerian 

perdagangan tahun 2012 tercatat jumlah keberadaan pasar 

tradisional berjumlah 10.000 sementara untuk pasar 

modern mencapai 14.000 yang terbagi dalam 358 gerai 

yang berbentuk convenience store , 11.569 minimarket, 

1.146 supermarket, 141 hypermarket dan 260 toko 

berbentuk perkulakan atau grosir. Sebagai bentuk 

berlangsungnya pasar modern terdiri dari mall, 

supermarket, departement store, shopping centre, 

waralaba minimarket, swalayan dan sebagainya. Berbagai 

barang yang dipasarkan bermacam-macam mulai dari 

kebutuhan pokok, makanan minuman ringan, alat 

elektronik, fashion, alat kecantikan, dan sebagainya. 

     Proses transaksi berbelanja di pasar modern tidak lagi 

terjadinya tawar menawar karena harga yang dijual 

merupakan harga tetap dan biasanya berbentuk scan 

barcode. Biasanya produk atau barang yang diperjual 

belikan di pasar modern memiliki kualitas yang relatif 

terjamin karena sebelum produk atau barang dipasarkan 

harus melalui seleksi terlebih dahulu untuk memastikan 

apakah produk tersebut layak atau tidak untuk di 

pasarkan. Selanjutnya dalam pasar modern biasanya 

mereka akan memiliki persediaan barang di gudang yang 

sudah terstruktur.  

2. Ciri – ciri Pasar Modern 

a. Kelengkapan Pasar Modern menjadikan sangat 

efisien karena para konsumen melakukan 

pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan 

oleh pramuniaga secara pribadi yaitu melayani 

konsumen saat berbelanja.  

b. Mempunyai penataan yang membuat nyaman 

para pembeli ketika berbelanja.  
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c. Pelanggan sendiri yang melakukan pembelian, 

memilih barang yang sesua.i dengan keinginan 

dan mengisi keranjang belanja yang dibawa.  

d. Pasar Modern lebih mencerminkan 

insdustrialisasi jasa. 

 

C. Lokasi Strategis 

1. Definisi Lokasi Strategis 

     Lokasi merupakan salah satu unsur dari kegiatan 

pemasaran dalam proses keputusan pembelian. Lokasi 

memiliki kontribusi yang penting dalam kesuksesan suatu 

perusahaan atau usaha. Hal ini disebabkan konsumen atau 

calon pembeli akan merasa terbantu ketika mereka ingin 

mendapatkan suatu produk atau jasa tertentu dengan 

segera untuk dapat menikmatinya. 

     Menurut Ujang Suwarman yang menyatakan lokasi 

merupakan tempat usaha yang sangat mempengaruhi 

keinginan seseorang konsumen untuk datang dan 

berbelanja.
37

 

     Menurut Basu Swastha lokasi adalah suatu letak atau 

toko pengecer pada daerah yang strategis sehingga dapat 

menghasilkan laba.
38

 

     Menurut Kotler dan Amstrong salah satu kunci sukses 

dalam berbisis adalah lokasi. Pemilihan lokasi yang baik 

merupakan keputusan yang sangat penting karena 

keputusan pemilihan lokasi mempunyai dampak yang 

permanen dan jangka panjang selain itu lokasi dapat 

                                                     
37 Ujang Suwarman, Perilaku Konsumen Teori dan Penerapanya Dalam 

Pemasaran, 280 
38 Basu Sawastha dan Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, 339 
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mempengaruhi pertumbuha usaha di masa yang akan 

datang.
39

  

     Menurut Kasmir lokasi merupakan suatu tempat 

melayani konsumen atau dapat diartikan sebagai tempat 

untuk memajangkan barang – barang daganganya.
40

 

Lokasi menjadi sebuah tempat bagi perusahaan 

melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa 

yang memntingkan segi ekonominya. 

     Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa lokasi adalah tempat yang melayani konsumen 

dalam memasarkan barang atau produk yang di jual 

dengan pemilihan lokasi yang startegis akan menjadi poin 

plus tersendiri terhadap suatu usaha yang didirikan. 

Pemilihan lokasi merupakan suatu keputusan penting 

dalam berbisnis dimana lokasi yang baik dapat 

mendatankan pelanggan untuk datang ke tempat bisnis 

dalam pemenuhan kebutuhannya. Lokasi dapat dijadikan 

sebagai pertimbangan dalam seseorang melakukan 

pembelian. Keberadaan lokasi yang strategis dapat 

dijangkau konsumen dengan mudah akan dapat 

menimbulkan kepuasan tersendiri bagi konsumen.
41

 Sebab 

sebelum konsumen malakukan pembelian terhadap suatu 

produk pasti akan mempertimbangkan dahulu terkait jarak 

atau lokasi yang akan dituju. 

2. Faktor-faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Pemilihan 

Lokasi 

Menurut Hani Handoko sebagai berikut :
42

 

                                                     
39 Philip Kotler dan Gary Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, Edisi 12 

Jilid 1 Terjemahan Bob Sabran, (Jakarta:Erlangga, 2012), 247 
40 Kasmir, Marketing Dan Kasus-Kasus Pilihan, (Jakarta: CAPS Center for 

Academic Publishing Service, 2006), 129 
41

 Julian Aryandi dan Onsardi, ”Penfaruh Kualitas Pelayanan Dan Lokasi 

Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Café Wareg Bengkulu”, Jurnal 

Manajemen Modal Insani Dan Bisnis (JMMIB), Vol.1, No.1, (2020): 117-127 
42
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a. Lingkungan masyarakat, kesediaan masyarakat suatu 

daerah menerima segala konsekuensi baik 

konsekuensi positif maupun negatif didirikannya 

suatu perusahaan atau pabrik didaerah tersebut 

merupakan suatu syarat penting. 

b. Kedekatan dengan pasar, pemilihan lokasi yang dekat 

dengan dengan pasar akan membuat suatu perusahaan 

dapat memebrikan pelayanan yang baik kepada para 

langganan, dan sering mengurangi biaya distribusi. 

Perlu dipertimbangkan juga apakah pasar perusahaan 

tersebut luas ataukah hanya melayani sebagian kecil 

masyarakat, produk mudah rusak atau tidak, berat 

produk, dan proporsi biaya distribusi barang jadi pada 

total biaya. Perusahaan besar dengan jangkauan pasar 

yang luas, dapat mendirikan pabrik-pabriknya di 

banyak tempat untuk mendekati pasar. 

c. Tenaga Kerja, pada setiap perusahaan harus 

mempunyi tenaga kerja, karena itu cukup tersedianya 

tenaga kerja merupakan hal yang mendasar. Bagi 

banyak perusahaan sekarang kebiasaan dan sikap 

calon pekerja suatu daerah lebih penting dari 

ketrampilan dan pendidikan, karena jarang 

perusahaan yang dapat menemukan tenaga kerja baru 

yang telah siap pakai untuk pekerjaan yang sangat 

bervariasi dan tingkat spesialisasi yang sangat tinggi, 

sehingga perusahaan harus menyelenggarakan 

program latihan khusus bagi tenaga kerja baru. 

d. Kedekatan dengan bahan baku dan supplier, apabila 

Apabila bahan mentah berat dan susut cukup besar 

dalam proses produksi maka perusahaan lebih baik 

berlokasi dekat dengan bahan mentah, misal pabrik 

semen, kayu, kertas, dan baja. Tetapi bila produk jadi 

lebih berat, besar, dan bernilai rendah maka lokasi 

dipilih sebaliknya. 

e. Fasilitas dan biaya transportasi, tersedianya fasilitas 

transportasi baik lewat darat, udara, dan air akan 
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melancarkan pengadaan faktorfaktor produksi dan 

penyaluran produk perusahaan. 

f. Sumber daya alam lainnya, seperti perusahaan pabrik 

kertas, baja, karet, kulit, gula, tenun, pemrosesan 

makanan, alumunium dan sebagainya sangat 

memerlukan air dalam kuantitas yang besar. Oleh 

sebab itu perlu diperhatikan tersedianya sumber daya-

sumber daya (alam) dengan murah dan mencukupi. 

3. Indikator Lokasi Strategis 

     Menurut Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra dalam 

indikator pemilihan lokasi adalah sebagai berikut :
43

 

a. Akses yaitu tolak ukur mengenai mudah atau sulit 

menjangkau lokasi tersebut. 

b. Visibilitas yaitu anggapan pada suatu lokasi mengenai 

kemudahan dalam melihat penampakan lokasi 

tersebut. 

c. Lalu lintas (traffic) yaitu mengenai jumlah orang-

orang yang berlalu lalang disekitarnya sehingga 

memperbesar adanya peluang impluse buying. 

d. Fasilitas parkir dianjurkan agar tempat ini adalah area 

yang aman namun luas sehingga dirasa nyaman untuk 

menempatkankendaraan. 

e. Ekspansi yaitu ketersediaan area yang luas guna 

memperluas usaha dimasa mendatang. 

f. Lingkungan merupakan area disekitar lokasi yang 

dapat mendorong berkembangnya suatu usaha. 

g. Kompetensi yaitu adanya pesaing dengan usaha yang 

serupa pada suatu lokasi 

h. Peraturan pemerintah atau peraturan setempat (sekitar 

lokasi). 
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4. Lokasi Strategis Dalam Islam 

     Proses dalam pemilihan lokasi bagi pelaku bisnis 

merupakan aspek yang sangat perlu diperhatikan sebelum 

usaha itu didirikan. Para pakar ekonomi sangat 

memperhatikan masalah lingkungan sebagai akibat 

adanya hubungan yang kuat anatara investasi dan 

lingkungan. Pada dasarnya dalam mendirikan suatu usaha 

tidak lepas kaitan tanggung jawab dari lingkungan 

sekitarnya dengan meihat bahwa tidak akan akan 

melakukan kerusakan atau merugikan lingkungan. Islam 

merupakan agama yang menatur segala spek dalam 

kehidupan di muka bumi salah satunya mengajarkan 

bahwa dalam melindungi lingkungan berdasarkan pada 

akidah dan akhlak yang mana seseorang muslim percaya 

bahwa lingkungan adalah tempat yang diciptakan oleh 

Allah SWT dan dianugerahkan kepada manusia untuk 

dapat dipelihara sebaik-baiknya dengan tidak merusaknya.  

     Pandangan mengenai aturan-aturan tersebut 

menimbulkan adanya perlindungan lingkungan dari setiap 

tindakan yang membahayakan.
44

 Seperti firman Allah 

mengenai larangan dalam merusak lingkungan tertuang 

dalam Al-Qur’an surat Al-A’raf ayat 56 : 

ٌَّ َوََل  ۗا اِ ًْ ًَ طَ ْىًِا وَّ ََ ُعْىُِ  ْْ ِحهَا َوا ََ ْْ َُ اِ ْْ ْوا ِِ  اَْلَْرِض تَ ُُ  تُْفِس

 ٍَ ْحِسُِْي ًُ ٍَ اْن ِ لَِزْيٌة يِّ َت ّللّاٰ ًَ  ٦٥َرْح

Artinya : “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi 

setalah (diciptakan) dengan baik. Berdo’alah kepada-Nya 

dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat 

Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” 

(QS. Al-A’raf:56) 

     Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah 

melarang untuk melakukan keruskaan lingkungan yang 

mana dapat merugikan orang lain. Begitu pun kaitanya 
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dalam pelaku bisnis dalam pemilihan lokasi diharapkan agar 

mampu memberikan manfaat yang positif bukan 

memberikan dampak negatif untuk lingkungan dan 

masyarakat sekitarnya. Mengukur suatu keimanan bukan 

hanya berfokus pada hal ibadah saja akan tetapi berprilaku 

baik terhadap sesama makhluk hidup dan juga sesamanya 

dengan memperhatikan lingkungan dan juga menjaga dan 

tidak mencoba untuk merusaknya merupakan salah satu 

bentuk keimanan dan rasa syukur sebagai makhluk hidup 

atas anugerah dari Allah SWT. Maka dari itu, dalam 

pemilihan lokasi tidak hanya berfokus pada keuntungan 

pribadi saja tapi juga harus dapat memberikan kebaikan 

untuk lingkungan sekitar karena dengan begitu secara tidak 

langsung akan memberikan dampak positif terhadap usaha 

yang dijlankan ditempat tersebut. 

 

D. Promosi 

1. Definisi Promosi 

     Menurut Fandy Tjiptono promosi merupakan suatu 

aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruhi atau membujuk dan meningtkan 

pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar 

bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang 

ditawarkan perusahaan bersangkutan.
45

 

     Menurut Gitosudarmo promosi adalah suatu kegiatan 

yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar 

mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan 

oleh perusahaan kepada mereka yang kemudian menjadi 

senang lalu membeli produk tersebut.
46

  

                                                     
45 Muhammad Yusuf Saleh, Konsep Dan Strategi Pemasaran. 219 
46 Lily Suryati, Manajemen Pemasaran, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 

2015), 87 
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     Menurut Hendro promosi adalah aktivitas yang 

diselenggarakan perusahaan untuk mengenalkan serta 

mempopulerkan produk bisnis pada sasaran pasar.
47

 

     Menurut Basu Swastha promosi adalah arus informasi 

atau persuasi satu-arah yang dibuat untuk mengarahkan 

seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran.
48

 

     Berdasarkan beberapa pengertian promosi menurut 

para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa promosi 

merupakan suatu kegiatan dalam menginformasi, 

membujuk dan mengingatkan konsumen terkait produk 

yang dipasarkan dengan begitu maka dimaksudkan agar 

konsumen dapat mengenal produk mereka lalu 

membelinya sehingga akan tercipta pertukaran dalam 

pemasaran. 

2. Tujuan Promosi 

     Promosi secara umumnya merupakan suatu kegiatan di 

dunia usaha yang ditujukan untuk dapat meningkatkan 

penjualan dan pendapatan suatu perusahaan. Menurut 

Fandy Tjiptono tujuan utama promosi adalah 

menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk serta 

mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan 

bauran pemsaranya. Tujuan dalam promosi dijabarkan 

sebagai berikut:
49

 

a. Menginformasikan (informing) yaitu 

menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu 

produk, memperkenalkan cara pemakaian yang baru 

dari suatu produk, menyamapaikan perbahana harga 

kepada pasar, menjelaskan cara kerja suatu produk, 

menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh 

                                                     
47 Hendro, Dasar-dasar Kewirausahaan, (Jakarta: Erlangga, 2011), 393 
48 Basu Swastha, Pengantar Bisnis Modern, Edisi ketiga, Cet ke-11, 

(Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), 222 
49 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Ed III, (Yogyakarta: Andi, 2008), 

221  
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perusahaan, meluruskan kesan yang keliru, 

mengurangi kekhawatiran pembeli serta dapat 

membangun citra perusahaan. 

b. Membujuk pelanggan sasaran (persuading) yaitu untk 

membentuk pilihan merek, mengalihkan ke merek 

tertentu, mengubaah persepsi pelanggan terhadap 

atribut produk, mendorong pembeli untuk belanja 

saat itu juga, mendorong pembeli untuk menerima 

kunjungan wiraniaga (salesman). 

c. Mengingatkan (reminding) yaitu untuk mengingatkan 

pembeli bahwa produk yang bersangkutan 

dibutuhkan dalam waktu dekat, mengingatkan 

pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk 

perusahaan, membuat pembeli tetap ingat walaupun 

tidak ada kampanyekan, menjaga agar ingatan 

pertama pembeli jatuh pada suatu produk 

perusahaan. 

3. Indikator Promosi 

Menurut Kotler dan Gary Amstrong indikator promosi 

dalam Apri Budianto  terdiri dari:
50

 

a. Periklanan (Advertising) 

     Periklanan merupakan sebuah bentuk promosi 

non personal dengan bentuk presentasi yang dibayar 

oleh sponsor untuk mempresentasikan sebuah 

gagsan atau jasa. Iklan disampaikan memalui aneka 

media seperti internet, televisi, radio, media cetak, 

baliho, papan iklan dan lainnya. 

b. Penjualan Perseorangan (Personal Selling) 

Penjualan seorang yaitu tenaga penjual yang 

melakukan presentasi personal dengan tujuan untuk 

menghasilkan sebuah penjualan serta untuk 

                                                     
50 Apri Budianto, Manajemen Pemasaran, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 

2015), 329-365 



 

 

 

 

41 

membangun hubungan dengan konsumen. Penjualan 

ini melibatkan interaksi langsung antara seorang 

penjual dengan calon pembeli.Presentasi lisan oleh 

wiraniaga dalam suatu percakapan dengan calon 

pembeli atau lebih ditujukan untuk mencapai 

penjualan. 

c. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi penjualan merupakan sebuah intensif untuk 

mendorong konsumen melakukan pembelian atau 

penjualan sebuah produk atau jasa. Promosi 

penjualan dapat dikatakan sebagaia kegiatan yang 

dilakukan oleh pemasar dengan memberikn stimulus 

langsung terhadap konsumen agar melakukan suatu 

pembelian. 

d. Hubungan Masyarakat (Public Relations)  

Hubungan masyarakat yaitu sebuah upaya 

membangun hubungan baik dengan publik 

perusahaan supaya memperoleh publisitas yang 

menguntungkan seerta dapat membangun citra 

perusahaan yang bagus. Bentuk program dari public 

relation adalah seprti publikasi, acara-acara, 

sponsorship, hubungan dengan investor. 

e. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Pemasaran langsung atau penjualan langsung 

merupakan suatu hubungan dengan tujuan untuk 

memperoleh suatu tanggapan serta untuk membina 

hubungan baik dengan konsumen. kegiatan ini 

merupakan sebuah sistem yang menggunakan satu 

atau lebih media periklanan untuk sebuah respond 

yang terukur atau transaksi di lokasi manapun. 

Bentuk promosinya seperti catalog, telephone 

marketing, mobile marketing, internet dan lainnya. 
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4. Promosi Dalam Islam 

     Promosi merupakan suatu kegiatan peusahaan dalam 

menginformasi, membujuk dan mengingatkan konsumen 

secara langsung atau tidak langsung menegenai suatu 

produk atau merk yang mereka jual. Salah satu tujuan 

diadakannya promosi dalam periklanan adalah untuk 

memeberitahukan kepada konsumen. Pada dasarnya islam 

tidak melarang adanya periklanan dan memang periklanan 

dapat digunakan untuk mepromosian kebenaran islam. 

Akan tetapi aktivitas pemasaran khususnya dalam bidang 

promosi pada zaman saat ini sering ditemukan banyaknya 

unsur mengandung kebohongan dan penipuan. Sudut 

pandang islam mengenai hal ini sangat didominasi dari 

hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah 

dalam kegiatan bisnis. Banyaknya periklanan yang berisi 

tentang pernyataan-pernyataan yang dilebih-lebihkan 

dengan tidak peduli apakah deskripsi pernyataan tersebut 

sebagai metafor atau sebebagai kiasan terntentu.  

     Jika meneladani Rasulullah SAW, saat melakukan 

promosi, maka beliau sangat mengedepankan adab dan 

etika yang luar biasa. Etika dan adab inilah yang dapat 

disebut sebagai strategi. Menurut Madjid Fakhri etika 

yang harus dilakukan dalam berpromosi sesuai dengan 

anjuran islam adalah:
51

 

a. Jangan pernah mengobral sumpah, dalam beriklan 

atau berpromosi janganlah mudah mengucapkan 

janji sekiranya janji tersebut tidak bisa ditepati. 

Bersumpah secara berlebihan dilarang dalam etika 

promosi Islam, mengobral sumpah tanpa sesuai 

dengan yang sesunggungnya dapat merusak nilai-

nilai islami. Allah SWT. Dan Rasulullah memberi 

aturan dan larangan dalam hal ini. Dari Abu Qotadah 

Al-Anshori, Nabi shalallahu „alaihi wa sallam 

                                                     
51 Habiburahman, “Strategi Promosi Pariwisata Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam”, Jurnal Ekonomi, Vol.12, No.2 (2017): 177-186, 

https://doi.org/10.24912/je.v22i2.219 



 

 

 

 

43 

bersabda: “ bahwasannya ia mendengar Rasullullah 

SAW bersabda : Hati-hatilah dengan banyak 

bersumpah dalam menjual dagangan karena ia 

memang melariskan dagangan, namun malah 

menghapuskan (keberkahan)”(HR.Tirmizi). 

Bersumpah secara berlebihan dilarang dalam etika 

promosi Islam, mengobral sumpah tanpa sesuai 

dengan yang sesungguhnya dapat merusak nilai-nilai 

Islam. 

b. Jujur, Islam sangat melarang memalsu dan menipu 

karena dapat menyebabkan kerugian dan kedzaliman 

serta dapat menimbulkan permusuhan dan 

percecokan. Seperti firman Allah dengan tegas 

melarang ketidakjujuran dalam surat Al-Anfal ayat 

27 

 ٍَ ا  ٰيٰٓاَيُّهَا انَِّذْي ُسْىَل َوتَُخْىَُْىٰٓ َ َوانزَّ ٰاَيُُْىا ََل تَُخْىَُىا ّللّاٰ

 ٌَ ْى ًُ هَ ْْ َْتُْى تَ تُِكْى َواَ ُٰ  ٧٢اَٰي

Artinya : “Hai orang-orang beriman, janganlah 

kamu mengkhianati Allah dan Rasul(muhammad) 

dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-

amanat yang dipercayakan kepadamu,sedang kamu 

mengetahui.” (QS. Al-Anfal:27) 

c. Menghindari berpromosi palsu yang bertujuan 

menarik perhatian pembeli dan mendorongnya untuk 

membeli. Berbagai iklan dimedia televisi atau 

dipajang dimedia cetak, media indoor atau outdoor, 

atau lewat radio sering kali memberikan keterangan 

palsu. Model promosi tersebut melanggar akhlaqul 

karimah. Islam sebagai agama yang menyeluruh, 

mengatur tata cara hidup menusia, setiap bagian 

tidak dapat dipisahkan dengan bagian yang lain. 

Allah SWT berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 77 

ى َِك ََل 
ٰۤ
ًَ اُوٰن ًُا لَهِْي ًَ اَِِهْى ثَ ًَ ِ َواَْي

ُِ ّللّاٰ ْه َْ ٌَ تِ ٍَ يَْشتَُزْو ٌَّ انَِّذْي اِ

ُْظُُز اِنَْيِهْى يَْىَو  ُ َوََل يَ
هُُى ّللّاٰ ًُ َزِج َوََل يَُكهِّ َِ َق نَهُْى ِِ  اَْلٰ ََ ََ

ْيِهْى ۖ َونَ  ِح َوََل يَُزكِّ ًَ  ٢٢هُْى َعَذاٌب اَنِْيٌى اْنمِٰي
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Artinya :” Sesungguhnya orang-orang yang 

menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-

sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka 

itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, 

dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka 

dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari 

kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. 

Bagi mereka azab yang pedih.” (QS. Ali Imran:77) 

 

E. Keputusan Pembelian 

1. Definisi Keputusan Pembelian 

     Aktivitas kehidupan sehari – hari manusia pada 

dasarnya tidaak terlepas dari aktivitas jual beli. Sebelum 

melakukan pembelian biasanya seseorang akan 

melakukan keputusan pembelian terlebih dahulu terhadap 

pembelian suatu produk, barang atau jasa. Menurut Leon 

Schiffman keputusan pembelian merupakan seleksi 

terhadap dua pilihan alternatif atau lebih.
52

 Dengan kata 

lain pilihan alternatif harus tersedia bagi seseorang ketika 

mengambil suatu keputusan. Keputusan pembelian adalah 

suatu tindakan konsumen dalam memutuskan untuk mau 

membeli atau tidak terhadap suatu produk. Jika seseorang 

mempunyai pilihan antara melakukan pembelian dan tidak 

melakukan pembelian pilihan antara merek X dan merek 

Y atau pilihan untuk menggunakan waktu mengerjakan 

“A” atau “B” orang tersebut berada dalam proses untuk 

mengambil keputusan. Begitupun sebaliknya jika 

konsumen tersebut tidak mempunyai alternatif untuk 

memilih dan benar – benar terpaksa melakukan pembelian 

atau mengambil tindakan tertentu maka keadaanya adalah 

terpaksa tanpa pilihan ini bukanlah suatu keputusan.
53

 

Proses dalam pengambilan keputusan pembelian 

                                                     
52 Etta Mamang Sangadji, Perilaku Konsumen, (Yogyakarta: CV. Andi 

Ofset, 2013), 120 
53 Leon Schiffman, Perilaku Konsumen, (Jakarta: PT. Indeks, 2008), 485 
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konsumenmencakup segala hal proses yang dilalui oleh 

seorang konsumen untuk mengenali suatu permasalahan, 

mencari solusi yang tepat, pengevaluasian alternatif, serta 

memilih semua alternatif yang ada.
54

 

     Menurut Buchari Alma keputusan pembelian adalah 

suatu keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh 

ekonomi keuangan, teknologi, politik, budaya, produk, 

harga, lokasi, promosi, physical evidence, people, dan 

process  sehingga  membentuk sikap pada konsumen 

untuk mengolah segala informasi dan mengambil 

kesimmpulan berupa respon yang muncul produk apa 

yang di beli.
55

 

     Menurut Kotler keputusan pembelian adalah suatu 

proses penyelesaian masalah yang terdiri dari menganalisa 

kebutuhan dan keinginan, pencarian informasi, penilaian 

sumber-sumber seleksi terhadap alternatif pembelian, 

keputusan pembelian dan perilaku setelah pembelian.
56

 

     Dari beberapa pernyataan para ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa keputusan pembelian merupakan 

suatu tidakan perilaku konsumen dalam menentukan suatu 

pilihan produk, barang atau jasa yang akan dibeli dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek sehingga barang atau 

produk yang dipilih dapat memuaskan pribadi seseorang. 

2. Jenis – jenis Perilaku Pembelian 

     Menurut Assael membedakan empat jenis perilaku 

pembelian konsumen berdasrkan tkkngkat keterlibatan 

pembeli dan tingkat perbedaan antara merek yaitu sebagai 

berikut: 
57

 

                                                     
54

 Etta Mamang Sangadji, Op.cit. 332 
55 Buchari Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 96 
56 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Edisi Milenium I, diterjemahkan 

oleh Hendra Teguh dan Ronny A. Rusli, (Jakarta: PT. Prenhalindo, 2005), 230 
57 Thamrin Abdullah dan Francis tantri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2014), 125-128 
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a. Perilaku pembelian kompleks konsumen memiliki 

perilaku pembelian kompleks apabila mereka 

sangat terlibat pada suatu pembelian dan 

menyadari terdapat perbedaan yang signifikan 

antara berbagai jenis merk. Maka konsumen akan 

sangat terlibat apabila suatu produk tersebut 

tergolong mahal, jarang dibeli oleh orang lain, 

serta beresiko.  

b. Perilaku pembelian mengurangi ketidak sesuaian 

terkadang seorang konsumen akan sangat 

melibatkan dirinya sendiri didalam suatu 

pembelian, akan tetapi seorang konsumen tidak 

melihat banyak perbedaan pada merek satu 

dengan merek yang lainnya. Keterlibatan seorang 

konsumen yang tinggi ini sekali lagi didasarkan 

pada realita bahwa pembelian tersebut bersifat 

mahal, amat jarang dilakukan, serta beresiko.  

c. Perilaku pembelian menurut kebiasaan banyak 

produk yang di beli dengan keterlibatan seorang 

konsumen yang rendah serta tidak adanya 

perbedaan merek yang signifikan. 

d. Perilaku pembelin mencari variasi beberapa 

situasi pembelian ditandai dengan keterlibatannya 

seorang konsumen yang rendah, akan tetapi 

perbedaan mereknya tersebut signifikan. Pada 

kasus ini kerap kli seorang konsumen melakukan 

peralihan merek atau sering bergonta-ganti 

3. Tahapan Dalam Keputusan Pembelian 

     Menurut Kotler dan Amstrong dalam Etta Mamang 

Sangadji dan Sopiah ada lima tahapan yang dilalui apabila 

konsumen dalam proses pembelian hal ini sekaligus 

menjadi indikator dalam keputusan pembelian yaitu 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi 
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alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca 

pembelian.
58

 

 

Gambar 2.1 

Tahapan Proses Keputusan Pembelian 

 

 

 

 

 

1. Pengenalan Masalah 

     Pengenalan masalah merupakan tahap pertama 

dari proses pengambilan keputusan pembeli di mana 

konsumen mengenali suatu masalah atau kebutuhan. 

Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan nyata 

dengan keadaan yang diinginkan. Pada tahap ini 

pemasar harus meneliti konsumen untuk 

menemukan jenis kebutuhan atau masalah apa yang 

akan muncul, apa yang memunculkan mereka, dan 

bagaimana, dengan adanya masalah tersebut, 

konusmen termotivasi untuk memilih produk 

tertentu. 

2. Pencarian Informasi 

     Konsumen yang telah tertarik mungkin akan 

mencari lebih banyak informasi. Apabila dorongan 

konsumen begitu kuat dan produk yang memuaskan 

berada dalam jangkauan, konsumen kemungkinan 

besar akan membelinya. Namun jika produk yang 

diinginkan berada jauh dari jangkauan, walaupun 

konsumen mempunyai dorongan yang kuat, 

konsumen mungkin akan menyimpan kebutuhannya 
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dalam ingatan atau melakukan pencarian informasi. 

Pencarian informasi merupakan tahap dalam proses 

pengambilan keputusan pembelian di mana 

konsumen telah tertarik untuk mencari lebih banyak 

informasi. Dalam hal ini, konsumen mungkin hanya 

akan meningkatkan perhatian atau aktif mencari 

informasi. Konsumen dapat memperoleh informasi 

dari sumber mana pun, misalnya sumber pribadi, 

sumber komersial, sumber publik dan sumber 

pengalaman.  

3. Evaluasi Alternatif 

     Pemasar perlu mengetahui evaluasi berbagai 

alternatif yaitu suatu tahap dalam proses 

pengambilan keputusan pembelian dimana 

konusmen menggunakan informasi untuk 

mengevaluasi merek-merek alternatif dalam satu 

susunan pilihan. Bagaimana konsumen 

mengevaluasi alternatif pembelian tergantung pada 

konsumen individu dan situasi pembelian tertentu. 

Pemasar harus mempelajari pembeli untuk 

mengetahui bagiamana mereka mengevaluasi 

alternatif merek. Jika mereka tahu bahwa proses 

evaluasi sedang berjalan, pemasar dapat mengambil 

langkah-langkah untuk mememngaruhi keputusan 

pembelian. 

4. Keputusan Pembelian  

     Keputusan pembelian merupakan tahap dalam 

proses pengambilan keputusan pembelian sampai 

konsumen benra-benar membeli prosuk. Biasanya 

keputusan pembelian konsumen adalah pembelian 

terhadap sutau barang yang disukai. Namun 

demikian, ada dua faktor yang bisa muncul diantara 

niat untuk membeli dan keputusan pembelian yang 

mungkin mnegubah niat tersebut. Faktor pertama 

adalah sikap orang lain, faktor kedua adalah situasi 
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yang tidak diharapkan. Jadi, pilihan dan niat untuk 

membeli tidak selalu menghasilkan pilihan 

pembelian yang aktual. 

5. Perilaku Pasca Pembelian  

     Perilaku pasca pembelian merupakan tahap 

dalam proses pengambilan keputusan pembelian 

dimana konsumen mengambil tindakan lebih lanjut 

setelah membeli berdasarkan kepuasan atau 

ketidakpuasab yang merek rasakan. Hibungan antara 

harapan konsumen dengan kinerja yang dirasakan 

dari produk merupakan faktor yang menentukan 

apakah pembeli puas atau tidak. Jika produk gagal 

memenuhi harapan, konsumen akan kecewa, jika 

harapan terpenuhi konsumen akan puas jika harapan 

terlampaui akan sangat puas. 

4. Keputusan Pembelian Dalam Islam 

     Proses pengambilan keputusan pembelian dalam islam 

diterangkan dalam beberapa ayat Al-Qur’an yang lebih 

bersifat umum artinya bisa diterapkan dalam segala 

aktifitas. Konsep pembelian dalam islam lebih ditekankan 

pada sifat keseimbangan atau berlaku adil. Sebagaimana 

yang tertuang dalam surat Al – Furqon : 67 

ٍَ ٰذنَِك  ٌَ تَْي َْفَمُْىا نَْى يُْسِزُِْىا َونَْى يَمْتُُزْوا َوَكا ٍَ اَِذآٰ اَ َوانَِّذْي

٥٢لََىاًيا   

Artinya : “Dan, orang-orang yang apabila 

membelanjakan (harta) mereka tidak berlebihan dan 

tidak (pula) kikir dan adalah (pembelanjaan itu) di 

tengah-tengah antara yang demikian” (QS. Al – Furqan 

:67) 

     Ayat diatas menerangkan bahwa setiap pengambilan 

keputusan untuk membeli sesuatu barang haruslah 

seimbang dikatakan seimbang apabila  melakukan 

pembelian hendaknya tidak berlebih – lebihan sesuai 
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dengan takaran kebutuhan pribadi masing – masing. Adil 

dalam islam dapat didefinisikan sebagai “tidak 

mendzalimi dan tidak didzalimi” yaitu pelaku ekonomi 

tidak boleh mengejar untuk kepentingan pribadi bila hal 

itu merugikan orang lain. Keadilan dapat disandarkan 

pada contoh sikap hakim yang harus tegas dan adil dalam 

memutuskan suatu perkara peradilan. Hal ini juga 

dijelaskan sebagaimana firman Allah dalam surah Al – 

Hujurat : 6 

ا اَ  ُْىٰٓ  تَُِثَاٍ َِتَثَيَُّ
َءُكْى َِاِسٌكٌۢ ٌْ َجاٰۤ ا اِ ٍَ ٰاَيُُْىٰٓ ٌْ ٰيٰٓاَيُّهَا انَِّذْي

 ٍَ ِيْي ُِ َٰ هْتُْى  َْ تُِصيْثُْىا لَْىًياٌۢ تَِجهَانٍَح َِتُْصثُِحْىا َعٰه  َيا َِ

٥ 

Artinya : “Hai orang – orang yang beriman jika datang 

kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka 

periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan 

suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas 

perbuatanmu itu.” (QS. Al – Hujurat : 6) 

     Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa sebagai umat 

muslim hendaknya bisa berhati – hati dan teliti dalam 

menerima suatu berita atau informasi yang telah kita 

terima. Ayat ini juga menjelaskan bahwa dalam 

memutuskan sesuatu hendaknya untuk selalu sennatiasa 

bertawakal kepada Allah dan disadarkan atas sikap hati-

hati umat islam dalam membuat keputusan untuk 

mengkonsumsi dan menggunakan suatu produk. 

Prinsip ekonomi islam dalam pengambilan keputusan 

adalah sebagai berikut :
59
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1) Prinsip Kesatuan/Tauhid 

     Tauhid merupakan wacana teologis yang 

mendasari aktivitas manusia termasuk kegiatan 

bisnis. Tauhid menyadarkan manusia sebagai 

makhluk ilahiyah, sosok makhluk yang 

bertuhan dengan demikian kegiatan bisnis 

manusia yang dijalankan tidak terlepas dari 

pengawasan Tuhan. 

2) Prinsip Adil/Keseimbangan 

     Adil adalah seluruh kebijakan dari kegiatan 

ekonomi harus dilandasi paham keadilan, yakni 

menimbulkan dampak positif bagi pertumbuhan 

dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan 

seluruh lapisan masyarakat. Ajaran islam 

berorientasi pada terciptanya karakter manusia 

yang memiliki sikap dan perilaku yang 

seimbang dan adil dalam konteks hubungan 

anatar manusia dan diri sendiri dengan orang 

lain (masyarakat) dan dengan lingkungan 

sekitar. Seimbang berarti tidak berlebihan 

dalam mengejar keuntungan, kepemilikan 

individu yang tidak terbatas. 

3) Prinsip Kebenaran, Kebajikan, Kejujuran 

     Nilai kebenaran adalah nilai yang dianjurkan 

dalam ajaran Islam dalam Al-Qur’an aksioma 

kebenaran yang mengandung kebajikan dan 

kejujuran dapat ditegaskan atas keharusan 

memenuhi perjanjian dalam melaksanakan 

bisnis.  

     Kebajikan adalah sikap ihsan yang 

merupaan tindakan yang memberikan 

keuntungan bagi orang lain. Sedangkan 

kejujuran adalah suatu hal yang penting yang 

harus dimiliki oleh setiap manusia karena 
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menjadi corak nilai manusia yang berakar. 

Kebajikan dan kejujuran secara jelas telah 

diteladani oleh Nabi Muhammad SAW yang 

juga merupakan seorang yang sering 

memutuskan perkara dengan bijaksana. Dalam 

menjalankan profesinya Nabi tidak pernah 

sekalipun melakukan kebohongan atau berpihak 

kepada salah satu yang berperkara namun 

sebaliknya menganjurkan agar melakukan 

profesi dengan kebenaran dan kejujuran. 

4) Kehendak Bebas/Kebebasan 

     Kebebasan berarti manusia sebagai mkhluk 

individu dan kolektif yang mempunyai 

kebebasan untuk melakukan aktivitas bisnisnya. 

Dalam ekonomi setiap manusia 

mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam 

termasuk pada aspek mu’amalah maka berlaku 

padanya kaidah “semua boleh kecuali yang 

dilarang”. Yang tidak boleh dalam Islam adalah 

ketidakadilan dan riba, dalam hal ini kebebasan 

manusia sebenarnya tidak mutlak tetapi 

kebebasan yang bertanggung jawab dan 

berkeadilan.  

5) Amanah/Tanggung Jawab 

     Amanah dapat diartikan bertanggung jawab 

atau tanggung jawab seseorang atas segala 

sesuatu yang diserahkan kepadanya. Jadi dalam 

hal ini islam selalu menekankan bahwa setiap 

kita tidak boleh lari dari tanggung jawab.  

 

F. Kerangka Pemikiran 

     Kerangka fikir merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 

telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam 
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penelitian ini terdiri variabel Independen (bebas) dan variabel 

Dependen (terikat). Maka berikut adalah gambar kerangka 

pemikiran: 

Gambar 2.2 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Parsial :  

Simultan : 

A. Hipotesis 

     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 didasarkan 

pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, 

hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis 

terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang 

empirik.
60

 Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka 

                                                     
60 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, CV, 2013), 64 

Lokasi Strategis (X1) 
Keputusan 

Pembelian (Y) 

Promosi (X2) 

Lokasi Strategis (X1) 

Perspektif Ekonomi Islam 
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berfikir yang telah diuraikan maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagi berikut : 

1. Pengaruh Lokasi Strategis Terhadap Keputusan 

Pembelian 

     Lokasi merupakan tempat usaha yang sangat 

mempengaruhi keinginan seseorang konsumen untuk 

datang dan berbelanja. Pemilihan lokasi yang baik 

merupakan keputusan yang sangat penting karena 

keputusan pemilihan lokasi mempunyai dampak yang 

permanen dan jangka panjang selain itu lokasi dapat 

mempengaruhi pertumbuha usaha di masa yang akan 

datang. Lokasi yang strategis, mudah dijangakau dengan 

transportasi, berada dekat jalan raya serta dekat dengan 

rumah akan menjadi pilihan konsumen dalam 

memutuskan pembelian. 

     Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwi 

Firdiansyah dan Eko Prawoto dengan judul analisis 

pengaruh kualitas pelayanan, harga, lokasi, dan variasi 

produk terhadap pengambilan keputusan pembelian (studi 

pada toserba danareal wonosobo Jawa Tengah) 

menyatakan bahwa lokasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian.
61

 Hal ini juga 

diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  

Salman Paludi dan Rahmah Juwita dengan judul 

pengaruh Persepsi Harga, Lokasi Dan Kualitas Produk 

Terhadap Keputusan Pembelian Pada Waroeng Steak 76 

Palmerah menyatakan bahwa lokasi berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian.
62

 Hal ini membuktikan 
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 Salman Paludi dan Rahmah Juwita, ”Pengaruh Persepsi Harga, Lokasi 

Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pada Waroeng Steak 76 
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bahwa lokasi yang tepat akan membuat keputusan 

pembelian semakin meningkat. Pada suatu lokasi yang 

tepat sebuah usaha atau gerai akan lebih sukses daripada 

gerai lainnya yang lokasinya kurang strategis dengan kata 

lain bahhwa lokasi yang strategis serta mudah dijangkau 

baik melalui kendaraan pribadi atau umum akan menjadi 

pilihan konsumen untuk datang dan memutuskan 

melakukan pembelian. Berdasarkan uraian tersebut maka 

hipotesis yang diajukan sebagai berikut : 

H1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

Lokasi Strategis terhadap Keputusan Pembelian di 

Pasar Modern MBC Swalayan 

2. Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 

     Promosi merupakan suatu aktivitas pemasaran yang 

berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau 

membujuk dan meningtkan pasar sasaran atas perusahaan 

dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan 

loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan 

bersangkutan. Promosi yang baik dan menarik akan 

menjadi daya tarik konsumen yang tadinya tidak tertarik 

lalu tertarik untuk membeli suatu produk yang 

ditawarkan. 

     Hal ini diperkuat oleh penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Rini Astuti, Isna Ardila, Rodhitur Rahman 

Lubis dengan judul Pengaruh Promosi Dan Kualitas 

Produk Terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Merek 

Converse menunjukan bahwa promosi berpengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian.
63

 Namun, hal ini 

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ridho Imanulah, Ima Andriyani yang menyatakan bahwa 

promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan 
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pembelian.
64

 Hal ini disebabkan karena dalam seseorang 

melakukan pembelian tidak hanya berfokus pada promosi 

yang ditawarkan melainkan ada faktor lain yang lebih 

menarik konsumen untuk melakukan pembelian serta 

apabila suatu usaha dalam menerapkan promosinya 

kurang menarik atau tidak sesuai dengan kenyataan hal 

ini juga menjadi pertimbangan bagi konsumen begitupun 

sebaliknya apabila suatu usaha menerapkan promosi yang 

baik akan mempengaruhi konsumen untuk melakukan 

pembelian sehingga keputusan pembelian akan 

meningkat. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis 

yang diajukan sebagai beikut : 

H2 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

Promosi terhadap Keputusan Pembelian di Pasar 

Modern MBC Swalayan 

3. Pengaruh Lokasi Strategis dan Promosi Terhadap 

Keputusan Pembelian 

     Pemilihan lokasi menjadi faktor penentu suatu 

keberhasilan usaha begitu halnya dengan promosi yang 

dilakukan. Lokasi dan promosi merupakan suatu unsur 

pemasaran yang sangat erat penting kaitanya dan menjadi 

hal penting dalam seseorang memutuskan pembelian. 

Lokasi strategis namun promosi yang diterapkan kurang 

hal ini juga akan menimbulkan suatu problema. Oleh 

karena itu antara pemilihan lokasi dan penerapan promosi 

memiliki kesinambungan yang kuat demi bertahanya 

suatu usaha yang dijalankan. 

     Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Dwi Putra Hendro Arianto dan Budhi 

Satrio menyatakan bahwa lokasi berpengaruh terhadap 
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keputusan pembelian.
65

 penelitian yang dilakukan oleh 

Aris Ariyanto, Anum Nuryani, Denok Sunarsi yang 

menyatakan bahwa promosi berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian.
66

 Dan penelitian yang dilakukan 

oleh Titi Hasanah dan Hestin menyatakan bahwa promosi 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian.
67

 Ini artinya 

bahwa semakin strategisnya lokasi seperti kemudahan 

dalam mengakses dan semakin baik promosi yang 

dilakukan maka keputusan pembelian akan mengalami 

peningkatan. Berdasarkan uraian penelitian terdahulu 

yang telah diuraikan di atas mengenai lokasi strategis dan 

promosi terhadap keputusan pembelian maka hipotesis 

yang diajukan sebagai berikut: 

H3 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

Lokasi Strategis dan Promosi terhadap Keputusan 

Pembelian di Pasar Modern MBC Swalayan 
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