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ABSTRAK

PENGARUH HARGA, PROMOSI DAN KUALITAS PRODUK
TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KARTU PAKET INTERNET

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden

Intan Lampung)

Oleh
Siti Nurma Rosmitha

Penelitian ini diatarbelakangi oleh perkembangan teknologi yang
makin dinamis, manusia dituntut dengan cepat dan tepat untuk bertindak agar
tidak kalah bersaing. Keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk
pada dasarnya erat kaitannya dengan perilaku konsumen. Perilaku konsumen
merupakan unsur penting dalam kegiatan yang perlu diketahui oleh
perusahaan, karena perusahaan pada dasarnya tidak mengetahui apa yang ada
dalam pikiran seorang konsumen pada waktu sebelum, sedang dan setelah
melakukan pembelian produk tersebut, adanya kecenderungan pengaruh
kualitas produk, harga dan promosi terhadap keputusan pembelian yang
dilakukan oleh konsumen tersebut, mengisyaratkan bahwa manajemen
perusahaan perlu mempertimbangkan aspek perilaku konsumen, terutama
proses pengambilan keputusan pembeliannya. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh harga, promosi dan kualitas produk terhadap keputusan
pembelian kartu paket internet serta pandangannya dalm Ekonomi Islam pada
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, dokumentasi
dan observasi. Sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan
sampel 96 orang dan analisis data penelitian menggunakan analisis regresi
linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 23.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa harga berpengaruh
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai thitung

(7,552)>ttabel (1,986). Secara parsial promosi tidak berpengaruh terhadap
keputusan pembelian kartu paket internet dengan nilai thitung (1,034) < ttabel

(1,986) dan untuk variabel kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan
terhadap keputusan pembelian kartu paket internet dengan thitung (4,059) > ttabel

(1,986). Secara bersama-sama harga, promosi dan kualitas produk
berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian kartu paket internet dengan
nilai Fhitung sebesar 40,745 > Ftabel 3,11. Nilai Adjusted R Square diperoleh
0,571 atau 57,1% artinya bahwa variabel harga, promosi dan kualitas produk
memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian kartu paket internet
sebesar 57,1 %, sedangkan sisanya sebesar 42,9 % dipengaruhi atau dijelaskan
oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
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MOTTO

              
     

Artinya : “Katakanlah: "tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun

banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, Maka bertakwalah kepada

Allah Hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan."

(Q.S.Almaidah:100.)140

140 Departemen Agaman, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Gema Risalah Pers, 1989)
h. 124
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan

memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian

terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan

tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi

kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang

digunakan, disamping itu, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap

pokok permasalahan yang akan di bahas.

Adapun skripsi ini berjudul “Pengaruh Harga, Promosi, dan

Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Kartu Paket Internet

dalam Prespektif Ekonomi Islam” (Studi pada Mahasiswa Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung) untuk itu perlu

diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

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

yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.1

Pengaruh dalam istilah penelitian disebut dengan akibat asosiatif yakni

suatu penelitian yang mencari pertautan nilai antara satu variabel dengan

1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa
Edisi 4, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 201)h. 1045
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variabel lain.2 Adapun variabel-vaiabel yang saling mempengaruhi dalam

penelitian ini adalah variabel Harga (X1), promosi (X2), dan kualitas

produk (X3) yang merupakan variabel independen. Sedangkan variabel

keputusan pembelian ulang (Y) merupakan variabel dependen.

2. Harga adalah sejumlah nilai yang dibebankan atas suatu produk, atau

jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena

memiliki atau menggunakan produk tersebut.  Harga merupakan salah satu

atribut penting yang dievaluasi oleh konsumen sehingga manajer

perusahaan perlu benar-benar memahami peran tersebut dalam

mempengaruhi sikap konsumen.3

3. Promosi, menurut Boone dan Kurtz promosi adalah proses

menginformasikan, membujuk, dan mempengaruhi suatu keputusan

pembelian.4

4. Kualitas produk, menurut Zeithalm kualitas produk adalah persepsi

pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk

atau jasa layanan yang berkenaan dengan maksud yang diharapkan.Satu

hal yang harus selalu diingat yaitu bahwa persepsi kualitas produk adalah

keseluruhan barang dan jasa yang berkaitan dengan keinginan konsumer

yang secara keunggulan produk sudah layak diperjualkan sesuai harapan

2 Sugiono, Penelitian Administrasi, (Bandung:Alfabeta, 2001)h. 07.
3Kotler dan Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran Alih Bahasa Bob Sabran, (Jakarta:

Erlangga, 2008)h. 213
4Boyd, Happer W,dkk. Manajemen Pesmasaran: Suatu Pendekatan Strategi dengan

Orientasi Global, alih bahasa Iman Nurmawan (Jakarta: Erlangga, 2000) h. 129
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dari pelanggan. Kualitas produk dibentuk oleh beberapa indikator antara

lain kemudahan penggunaan, daya tahan, kejelasan fungsi, keragaman

ukuran produk, dan lain-lain.5

5. Keputusan Pembelian adalah suatu proses pengambilan keputusan akan

pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak

melakukan pembelian dan keputusan itu diperoleh dari kegiatan-kegiatan

sebelumnya.6

6. Ekonomi Islam, Ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku

manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk

memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. sedangkan Islam

adalah suatu agama yang didasarkan pada al-Qur’an dan sunnah yang

memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan, baik hubungan

manusia dengan Tuhan, ataupun manusia dengan sesama makhluk Tuhan.7

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk

mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah

berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Qur’an dan sunnah.8

Secara keseluruhan yang dimaksud dengan judul peneliti “Pengaruh

Harga, Promosi dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Kartu

Paket Internet dalam Perspektif Ekonomi Islam”(Studi pada Mahasiswa

5Kotler dan Amstrong, Op.Cit. h. 135
6Sofian Assauri, Manajemen Pemasaran Dasar Konsep dan Strategi, (Jakarta: Rajawali

Press, 1996) h. 130
7 Pusat Pengkajian dan Pengembangaan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2009), h. 15.
8Ibid., h. 19.



4

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung) merupakan

suatu upaya yang dilakukan dengan menganalisis bagaimana pengaruh dari

harga, promosi, kualitas produk dan kualitas pelayan terhadap keputusan

pembelian kartu paket internet, dan pandangannya dalam ekonomi islam

mengenai hal tersebut.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun dipilihnya judul penelitian ini, yaitu dengan alasan sebagai

berikut :

1. Secara Objektif

Bagi penulis pentingnya meniliti/menulis masalah yang akan

diteliti terkait dengan judul skripsi, hal ini dikarenakan peneliti ingin

mengetahui apakah harga, promosi, dan kualitas produk terhadap

keputusan pembelian kartu paket internet. Selain itu dari aspek yang

penulis bahas, yakni mengenai internet dimana hal ini telah menjadi

kebutuhan setiap individu. Selain itu, menurut lembaga riset pasar e-

Marketer, populasi netter Tanah Air mencapai 83,7 juta orang pada 2014.

Angka yang berlaku untuk setiap orang yang mengakses internet

setidaknya satu kali setiap bulan itu mendudukkan Indonesia di peringkat

ke-6 terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna internet.

Pada 2017, eMarketer memperkirakan netter Indonesia bakal mencapai

112 juta orang, mengalahkan Jepang di peringkat ke-5 yang pertumbuhan
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jumlah pengguna internetnya lebih lamban.9 Dengan semakin

berkembangnya internet tentunya kebutuhan akan kartu paket internet

semakin meningkat pula, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas

mengenai keputusan pembelian ulang kartu paket internet. Selain itu,

Persaingan harga, maupun promosi provider kartu paket internet di

Indonesia semakin meningkat yang menimbulkan pertanyaan konsumen

untuk memutuskan pembelian kartu paket internet yang tepat untuk

digunakan.

2. Secara Subjektif

a. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang

pengaruh harga, promosi, kualitas produk dan kualitas pelayanan

terhadap keputusan pembelian dan pandangan Ekonomi Islam

mengenai hal tersebut. Judul tersebut sepengetahuan penulis di UIN

Raden Intan Lampung belum ada yang membahasnya, sehingga akan

menambah literatur kajian Ekonomi Islam yang berkaitan dengan

ketiga variabel tersebut mempengaruhi keputusan pembelian suatu

barang.

b. Literatur yang di butuhkan tersedia di perpustakaan. Pokok bahasan

skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penyusun pelajari di

9Wicak Hidayat, Pengguna.Internet.Indonesia.Nomor.Enam.Dunia (On-Line) Sumber:
http://tekno.kompas.com/read/2014/11/24/07430087/Pengguna.Internet.Indonesia.Nomor.Ena
m.Dunia (9 Agustus 2017)



6

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam UIN

Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Teknologi internet ini telah banyak digunakan oleh berbagai kalangan,

mulai dari anak-anak sampai orang tua. Banyak pelajar menggunakan internet

untuk berbagai keperluan mulai dari untuk bersosialisasi maupun mencari

informasi misalnya pendidikan, ilmu pengetahuan, berita, kesehatan, olahraga,

game terbaru, situs jejaring sosial untuk mencari teman dan lain-lain.

Perkembangan usaha dewasa ini telah diwarnai dengan berbagai macam

persaingan di segala bidang. Melihat kondisi tersebut menyebabkan pebisnis

semakin dituntut untuk mempunyai strategi yang tepat dalam memenuhi target

volume penjualan. Mengingat perkembangan teknologi yang makin dinamis,

manusia dituntut dengan cepat dan tepat untuk bertindak agar tidak kalah

bersaing. Menurut Kotler dalam meningkatkan persaingan masing-masing

perusahaan harus dapat memenangkan persaingan tersebut dengan

menampilkan produk yang terbaik dan dapat memenuhi selera konsumen yang

selalu berkembang dan berubah-ubah. Salah satu bisnis yang menjanjikan

pada saat ini adalah layanan internet.10

Kebutuhan internet menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat untuk

dapat mengakses informasi dengan mudah dan juga sebagai alat komunikasi

antar manusia. Hal tersebut dikarenakan dengan layanan internet, maka

10Kotler dan Amstrong. Op.Cit. h. 34
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masyarakat dapat menjelajahi dunia maya untuk mencari informasi yang

dibutuhkan ataupun mengakses layanan media sosial yang pada saat ini tengah

digemari di kalangan masyarakat sebagai sarana berkomunikasi. Untuk

memenuhi kebutuhan tersebut maka masyarakat menginginkan layanan akses

internet yang cepat dan tanpa hambatan untuk dapat mendapatkan data

ataupun informasi yang dibutuhkan dengan mudah.

Tabel 1.1 Jumlah pengguna Internet menurut wilayah.

Wilayah Jumlah (Jiwa) Persentase (%)

Sumatera 20.752.185 15,7 %

Jawa 85.339.350 65 %

Bali dan Nusa 6.148.796 4,7 %

Kalimantan 7.685.992 5,8 %

Sulawesi 8.454.592 6,3 %

Maluku dan Papua 3.330.596 2,5 %

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2016.

Berdasarkan hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet

Indonesia bahwa dari 256,2 juta jiwa masyarakat Indonesia lebih dari

setengahnya adalah pengguna Internet yaitu sebanyak 132,7 juta jiwa. Juga

dalam tabel tersebut telah dijelaskan bahwasanya jumlah pengguna Internet

terbanyak yaitu masyarakat pulau Jawa yakni 65 % dan kemudian diikuti oleh

pulau sumatera sebesar 15,7 %. Jika dibandingkan penggunana Internet
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Indonesia pada tahun 2014 sebesar 88,1 juta user, maka terjadi kenaikkan

sebesar 44,6 juta dalam kurun waktu 2 tahun (2014 – 2016). Hal ini

membuktikan bahwa kebutuhan masyarakat akan adanya internet semakin

meningkat.

Tabel 1.2. Jumlah pengguna internet berdasarkan perangkat yang

digunakan.

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2016.

Melihat dari tabel di atas bahwa saat melakukan browsing, pengguna

internet paling banyak menggunakan perangkat mobile (smartphone) sebesar

89,9 juta atau 67,8%. Tentu ini harus menjadi perhatian dengan melihat begitu

banyaknya pengguna Internet yang menggunakan smartphonenya untuk

mengakses internet maka hal ini dianggap menjadi peluang semakin

meningkatnya permintaan kartu paket internet.

Perangkat Jumlah (Jiwa) Persentase (%)

Smartphone 89,9 juta 67,8 %

Komputer/PC 19,5 Juta 14,7 %

Laptop 16,7 Juta 12,6 %

Tablet 5 Juta 3,8 %
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Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2014,

Gambar 1.1 Pengguna Internet Berdasarkan Usia

Berdasarkan usia pengguna, mayoritas pengguna internet di Indonesia

berusia 18-25 tahun, yaitu sebesar hampir setengah dari total jumlah pengguna

internet di Indonesia (49%). Artinya, dapat dikatakan bahwa segmen

pengguna internet di Indonesia adalah mereka yang termasuk ke dalam

kategori ‘digital natives’.

Keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk pada dasarnya

erat kaitannya dengan perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan

unsure penting dalam kegiatan yang perlu diketahui oleh perusahaan, karena

perusahaan pada dasarnya tidak mengetahui apa yang ada dalam pikiran

seorang konsumen pada waktu sebelum, sedang dan setelah melakukan

pembelian produk tersebut, adanya kecenderungan pengaruh kualitas produk,

harga dan promosi terhadap keputusan pembelian yang dilakukan oleh

konsumen tersebut, mengisyaratkan bahwa manajemen perusahaan perlu
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mempertimbangkan aspek perilaku konsumen, terutama proses pengambilan

keputusan pembeliannya. 11

Mengenai keputusan pembelian telah ada sebuah penelitian yang

dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan Hesti Ratnaningrum (2016)

melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Promosi, Harga dan Kualitas

Produk terhadap Keputusan Pembelian Konsumen dalam Pembelian Bahan

Bakar Minyak Jenis Petralite dikota Yogyakarta. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa ada pengaruh promosi,harga dan kualitas produk

terhadap keputusan pembelian produk Petralite. Faktor promosi,harga dan

kualitas produk mempunyai pengaruh sebesar 27 % terhadap keputusan

pembelian produk Petralite, sedangkan sisanya 73 % dipengaruhi oleh variabel

lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian tersebut.

Kemudian penelitian Alayka Hardandy dan Sri Rahayu Tri (2015)

yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Produk,Persepsi Harga, Dan

Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Honda Revo FIT F1 (Studi pada

Astra Motor Ngalingan Jl. Prof Dr. Hamka Blok 1 no 122, Semarang)

menghasilkan baik kualitas produk, persepsi harga dan promosi berpengaruh

terhadap keputusan pembelian produk Honda Revo FIT F1.

Keputusan mengenai harga akan menentukan keberhasilan atau

kegagalan bagi perusahaan. Harga merupakan dasar terbentuknya keuntungan

11Lusiana Eka Wibisono, “Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Layanan dan Persepsi
Harga terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna 4G XL di Yogyakarta” Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.h. 2
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sehingga seluruh perusahaan berusaha memaksimalkannya dengan

pengembangan pasar. Permintaan pasar sebagian besar dipengaruhi oleh

harga. Harga akan memberikan posisi yang kompetitif pada pasar.12

Sementara pendekatan dari pihak konsumen, harga akan membawa

dampak ekonomis dan psikologis. Persepsi harga menurut Peter dan Olson

adalah bagaimana informasi harga dipahami seluruhnya oleh konsumen

dan memberikan makna yang dalam bagi mereka. Dampak ekonomisnya

berkaitan dengan daya beli, sebab harga merupakan biaya bagi pembeli.

Semakin tinggi harga, semakin sedikit produk yang bisa mereka beli.

Sebaliknya, semakin rendah harga, semakin banyak produk yang bisa mereka

beli. Sedangkan dampak psikologis, dalam beberapa kondisi harga rendah

menggambarkan kualitas yang rendah sedangkan harga   tinggi

menggambarkan kualitas yang tinggi.13 Pernyataan ini didukung oleh

penelitian terdahulu dari Norfiyanti (2012) yang menyatakan bahwa

terdapat hubungan signifikan positif antara persepsi harga terhadap minat beli

mahasiswa sebagai konsumen AMDK galon AQUA.

Promosi menjadi faktor selanjutnya yang dianggap mampu

mempengaruhi keputusan pembelian. Promosi merupakan sebuah arus

informasi yang bersifat satu arah, dan dibuat dengan tujuan mempengaruhi

12 Yuwan Soelistio, “Pengaruh harga, promosi, dan Kualitas Layanan tehadap Minat
Beli Ulang Jasa Paket Pos Indonesia (Studi Pelanggan Pos Indonesia di Universitas Negeri
Yogyakarta” Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.h. 6

13 Kotler dan Amstrong. Op.Cit. h. 36
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pemikiran seseorang atau pihak tertentu guna melakukan sebuah tindakan

yang berhubungan dengan pihak yang membuat promosi tersebut. Promosi

yang baik adalah promosi yang mampu memberikan informasi mengenai

produk serta manfaat dari produk bagi konsumen, membujuk untuk mengikuti

pesan yang disampaikan dalam promosi, serta menciptakan kesan positif di

benak konsumen.

Setelah mempertimbangkan harga, dan promosi konsumen juga

mempertimbangkan kualitas produk yang akan mereka beli. Konsumen

mengharapkan adanya kesesuaian antara harga dengan kualitas produk yang

mereka terima. Faktor kualitas produk tidak kalah penting karena kualitas

produk juga sebagai faktor penentu tingkat kepuasan yang diperoleh pembeli

setelah melakukan pembelian dan pemakaian terhadap suatu produk. Kualitas

merupakan perpaduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh

mana keluaran dapat memenuhi persyaratan kebutuhan pelanggan.14

Tabel 1.3. Jumlah pengguna internet berdasarkan pekerjaan.

Jenis Pekerjaan Jumlah (Jiwa) Persentase (%)

Pekerja/wiraswasta 89,2 juta 62 %

IRT 22 juta 16,6 %

Mahasiswa 10,3 juta 7,8 %

Pelajar 8,3 juta 6,3 %

14 Lupiyoadi dan A. Hamdani, Manajemen Pemasaran Jasa, edisi ke-2 (Jakarta:
Salemba Empat, 2006) h. 57
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Lainnya 796 Ribu 0,6 %

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2016.

Menurut hasil survey APJII tahun 2016 Mahasiswa menduduki urutan

ketiga pemakai akses internet hal ini dikarenakan kebutuhan mahasiswa akan

internet yang tinggi selain untuk mencari informasi berkenaan dengan tugas

juga untuk penggunaan media sosial.

Mahasiswa yang sering dikenal dengan Agents of Change yang termasuk

dalam katagori generasi penerus bangsa Indonesia dimasa depan. Sebagai

generasi yang terdidik, mahasiswa harus dapat mempertimbangkan banyak hal

terutama berkenaan dengan perilaku konsumsi, namun tidak sedikit

mahasiswa yang lebih cenderung mengutamakan kesenangan sesaat dan jiwa

komformitas dalam menentukan keputusan pembelian. Berdasarkan pada hasil

prariset awal bahwa 7 dari 15 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Raden Intan Lampung memiliki uang saku perbulan yakni berkisar

Rp.300.000-Rp.500.000, dengan jumlah uang saku yang masih terbilang

dibawah rata-rata ini, sedangkan kebutuhan akan penggunaan internet semakin

meningkat, hal ini seharusnya menjadi acuan mahasiswa dalam memilih

provider kartu paket internet yang sesuai dengan uang saku mahasiswa. Oleh

karena itu peneliti berniat untuk meneliti apa yang menjadi penyebab

konsumen menggunakan atau membeli kartu paket internet pada mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung khususnya

angkatan 2014-2016 yang saat ini menduduki semester 3, 5 dan 7 , hal ini
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karena pada umumnya mahasiswa pada tingkatan itu seharusnya telah matang

secara teori mengenai perilaku konsumsi yang baik.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Harga, Promosi dan

Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Kartu Paket Internet

dalam Persfektif Ekonomi Islam”(Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan

masalah :

1. Apakah ada pengaruh harga, promosi dan kualitas produk terhadap

keputusan pembelian kartu paket internet?

2. Apakah ada pengaruh harga, promosi dan kualitas secara bersamaan

terhadap keputusan pembelian kartu paket internet?

3. Bagaimana harga, promosi dan kualitas produk yang diterapkan kartu

paket internet dalam perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui adakah pengaruh harga, promosi dan kualitas produk terhadap

keputusan pembelian kartu paket internet?

2. Mengetahui adakah pengaruh harga, promosi dan kualitas secara

bersamaan terhadap keputusan pembelian kartu paket internet?
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3. Mengetahui harga, promosi dan kualitas produk yang diterapkan kartu

paket internet dalam perspektif Ekonomi Islam?

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu

pengetahuan : pertama bagi akademisi, Penelitian ini berguna untuk

menambah pengetahuan dan wawasan, sekaligus dapat menerapkan teori-

teori dan konsep yang berkaitan dengan strategi pemasaran yang diperoleh

dari perkuliahan, khususnya mengenai harga, promosi dan kualitas produk,

terhadap keputusan pembelian kartu paket internet, juga menambah

literatur kepustakaan, dan data dukung bagi pengkajian lanjutan para

pemangku kepentingan (stakeholders)., kedua, bagi penulis, menambah

wawasan mengenai bagaimana harga, promosi dan kualitas produk dalam

perspektif Ekonomi Islam.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu

pengetahuan, Pertama Bagi masyarakat, instansi terkait dan terlebih bagi

produsen kartu paket internet sebagai masukan untuk menentukan

kebijakan dimasa mendatang dalam pelaksanaan produksi kartu paket

internet. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih

yang bermanfaat baik dalam pengambilan keputusan bagi para pelaku

pasar seperti pedagang kartu paket internet. Kedua bagi masyarakat

memberikan informasi yang komperehensif tentang analisa kartu paket

internet yang mana yang lebih baik untuk digunakan.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemasaran

1. Pengertian pemasaran

Banyak orang beranggapan pemasaran itu adalah proses penjualan,

mengiklankan sehingga berakhir dengan penjualan dan menghasilkan laba.

Tetapi sesungguhnya pemasaran tidak hanya dalam pengertian yang

sempit begitu saja. Pada saat kita akan melamar kerja secara tidak

langsung kita akan memasarkan kemampuan yang kita miliki sehingga

pihak perusahaan yakin untuk menerima kita. Tanpa kita sadari kegiatan

itu merupakan salah satu dari aktivitas pemasaran.

Didefinisikan secara luas, pemasaran adalah proses sosial dan

manajerial dimana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka

butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan

yang lain. Dalam konteks bisnis lebih sempit, pemasaran mencakup

menciptakan hubungan pertukaran muatan nilai dengan pelanggan yang

menguntungkan. Karena itu, didefinisikan pemasaran (marketing) sebagai

proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan

membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan,dengan tujuan

menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya.

Definisi menurut Wiliam J Stanton adalah suatu sistem

keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk
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,erencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan

barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang

ada maupun pembeli potensial.1

Pemasaran merupakan awal dari sebuah penjualan. Dalam

penjualan, kinerja diukur berdasarkan berapa banyak jumlah transaksi

yang berhasil ditutup dan beberapa nilai dari transaksi. Dilihat dari jangka

waktu, selling bertujuan untuk mendapatkan marketshare dimana produk

dan harga menjadi senjata dalam selling. Biasanya, pendekatan yang

dilakukan oleh penjual dalam selling adalah membujuk dan meyakinkan

pelanggan melalui presentasi.2

Konsep pemasaran berbeda sama sekali dengan konsep penjualan.

Konsep penjualan yaitu mencari pembeli. Wiliam J. Stanton menyatakan

konsep pemasaran adalah strategi bisnis yang menyatakan bahwa

pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi

kelangsungan hidup perusahaan. Penggunaan konsep pemasaran bagi

sebuah perusahaan dapat menunjang berhasilnya bisnis yang dilakukan.

Konsep pemasaran tersebut disusun dengan memasukan tiga elemen

1 Philip kotler & Gary Amstrong. Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi 12(jilid 1) (Jakarta:
Erlangga, 2008) h.06

2 Komang Triwerthy, Manajemen Pemasaran (Lampung: LPPM STIE Lampung,
2012)h. 01
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pokok yaitu (1) orientasi konsumen/pasar/pembeli (2) volume penjualan

yang menguntungkan (3) koordinasi dan integrasi seluruh pemasaran.3

Menurut warren J keegan pemasaran adalah sebagai salah satu area

fungsional dari sebuah bisnis, berbeda dari keuangan dan operasi.

Koordinasi efektif dari pemasaran dengan area fungsional yang lain

semakin dilihat sebagai tugas organisasi terpenting. Aktifitas yang terlibat

dalam desain produk, manufaktor, pemasaran, dan pelayanan purna jual

dapat diuraikan, sebagai mengkompromikan sebagai value-chain.

Pengambilan keputusan pada setiap tingkat, dari konsepsi ide sampai

dukungan setelah penjualan, harus dinilai dalam hal kemampuan mereka

untuk menciptakan value bagi customer.4

Sedangkan M.Syakir Sula mendefinisakn pamasaran syari’ah

sebagai sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses

penciptaan, penawaran, dan perubahan Values dari satu inisiator kepada

stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad

dan prinsip-prinsip muamalah dalam islam.

2. Konsep Pemasaran

Konsep pemasaran menyatakan bahwa pencapaian organisasi

tergantung pada pengetahuan akan kebutuhan dan keinginan target pasar

3Bauran pemasaran (On-Line) http://frenndw.wordpress.com/2011/01/18/bauran
pemasaran diakses pada tanggal 25 Agustus 2017 pukul 09.23.

4Muhammad Firdaus,dkk. Sistem Operation Pemasaran Syari’ah,edisi 13 (jilid 1)
(Jakarta: Erlangga, 2008)h. 5
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dan memberikan kepuasan yang diinginkan dengan lebih baik daripada

pesaing. Dimana tugas seorang marketer harus peka terhadap kebutuhan,

keinginan dan permintaan dari masyarakat. Sehingga produsen dapat

memberikan yang sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakata, yang

tentnya akan meningkatkan penjualan secara otomatis tujuan akan segera

dapat tercapai.

Falsafah konsep pemasaran bertujuan memberikan kepuasan

terhadap keinginan dan kebutuhan pembeli/konsumen. Seluruh kegiatan

dalan perusahaan yang menganut konsep pemasaran harus diarahkan untuk

memenuhi tujuan tersebut. Meskipun orientasi pembeli dibatasi oleh

tujuan laba dan pertumbuhan, tetapi konsep itu perlu dilaksanakan.5

Ada beberapa konsep yang perlu diperhatikan, yaitu:6

a. Kebutuhan adalah suatu keadaan ketika dirasakannya ketidakpuasan

dasar tertentu yang sifatnya ada dan terletak dalam tubuh dan kondisi

manusia.

b. Keinginan adalah kehendak yang kuat akan pemuas spesifik terhadap

kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendalam tadi.

c. Permintaan adalah keinginan terhadap produk-produk tertentu yang

didukung oleh suatu kemampuan dan kemauan untuk membelinya.

5 Komang Triwerthy,Op.Cit. h. 3
6 Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis, (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 2004) h. 216
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Keinginan akan menjadi permintaan jika didukung oleh kekuatan

membeli.

d. Produk adalah suatu kemampuan yang dapat ditawarkan kepada

seseorang untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Produk

dapat berupa barang, jasa, maupun ide-ide. Islitah lain yang sering

digunakan untuk produk adala penawaran atau solusi.

e. Nilai adalah estimasi konsumen terhadap produk secara keseluruhan

untuk memuaskan kebutuhannya.

Selain konsep-konsep diatas, perlu pula untuk diketahui perbedaan

antara pelanggan dengan konsumen. Konsumen adalah pemakar akhir,

sedangkan pelanggan sering diartikan sama dengan pembeli yang

bertindak agen bagi konsumen akhir. Oleh karena itu, pemasaran

sebaiknya tidak hanya mengerti apa yang diinginkan oleh pelanggan saja,

tetapi juga keinginan atau kebutuhan konsumen akhir.

3. Strategi Pemasaran

Rencana strategis menentukan keseluruhan misi dan tujuan

perusahaan. Dimana peran dan kegiatannya harus terancang dan

melibatkan penataan strategis pemasaran yang digerakkan pelanggan dan

bauran pemasaran. Strategi pemasaran adalah wujud rencana yang terarah

dibidang pemasaran untuk memperoleh hasil yang optimal.



21

Strategi pemasaran mengandung dua faktor yang terpisah

berhubungan erat, yakni:7

a. Pasar target/sasaran, yaitu suatu kelompok konsumen yang homogeny,

yang merupakan “sasaran” perusahaan.

b. Bauran pemasaran yaitu variabel-variabel pemasaran yang dapat

dikontrol, yang akan dikombinasikan oleh perusahaan untuk

memperoleh hasil yang maksimal.

Inti dari strategi pemasaran adalah perusahaan memutuskan

pelanggan mana yang akan dilayaninya dan bagaimana cara melayaninya.

Perusahaan mengenali keseluruhan pasar, lalu membaginya menjadi

segmen-segmen yang lebih kecil, memilih segmen yang paling

menjanjikan dan memuaskan perhatian pada pelayanan dan pemuasan

pelanggan dalam segmen ini.

Dipandu oleh strategi pemasaran, perusahaan merancang bauran

pemasaran terintegrasi yang terdiri dari beberapa faktor dibawah

kendalinya yaitu produk (product), Harga (price), tempat (place), dan

Promosi (promotion). Untuk menemukan strategi dan bauran pemasaran

terbaik, perusahaan melibatkan analisis, perencanaan, dan kendali

pemasaran.

Kedua faktor ini berkaitan erat. Pasar sasaran merupakan suatu

sasaran yang akan dituju, sedangkan bauran pemasaran merupakan alat

7 Ibid,h. 230.
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untuk menuju sasaran tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal,

tujuan dan alat harus sangat diperhatikan agar pencapaian sasaran dengan

mudah didapatkan.

Informasi strategi pemasaran membentuk bagian yang paling

penting dari perencanaan pemasaran, dan secara terhormat ditujukan pada

penyidikkan terdekat dari investor yang potensial. Empat bagian strategi

pemasaran didalam perencanaan,8 yaitu :

a) Perencanaan barang dan jasa keseluruhan

Keputusan pemasaran yang akan mengubah ide dasar barang

atau jasa kedalam barang atau jasa keseluruhan. Variasi karakteristik

produk, juga kualutas strategi pemasaran yang digunakan memiliki

peran apakah produk itu berhasil atau tidak.

b) Perencanaan promosi

Keputusan promosi yang akan mengkomunikasikan informasi

yang perlu ada dasar tujuan, perencanaan promosi akan menguraikan

pendekatan dan untuk menciptakan kesadaran konsumen akan barang

atau jasa dan memotivasi konsumen untuk mebeli. Diantara banyak

pilihan promosi yang tersedia adalah menjual dan mengiklankan secara

perorangan.

8 Justin G. Longenecker, dkk. Kewirausahaan: Manajemen Usaha Kecil (Jakarta:
Salemba Empat, 2001) h. 199



23

c) Perencanaan distribusi

Keputusan distribusi mengenai pengiriman produk ke

konsumen, strategi distribusi ini mempercepat proses dan mengurangi

investasi yang perlu, karena usaha baru menggunakan perantara

terkenal sebagai saluran distribusi. Berbagai macam taktik distribusi

dapat digunakan untuk mendapatkan keunggulan relative, lokasi yang

baik dan jumlah outlet yang besar adalah keunggulan yang penting

dalam produk siap saji dan produk jasa lainnya. Disamping itu,

berbagai macam rangsangan dalam took, seperti display, dapat

memberikan paling tidak suatu keunggulan relaatif temporer pada

suatu produk.9

d) Perencanaan Harga

Keputusan harga yang menyusun nilai pertukaran yang dapat

diterima pada barang dan jasa keseluruhan. Pada tingkat yang sangat

minimal, harga barang atau jasa harus mencakup biaya untuk

membawa barang dan jasa ke konsumen. Karena itu, perencanaan

harga harus meliputi rincian baik biaya produksi dan pemasaran. Harga

dapat menciptakan merek disamping keunggulan fungsional relative.

Dalam hal citra merek, harga yang tinggi dapat mengkonotasikan

9 J. Paul Peter & Jerry C. Olson. Consumer Behavior (perilaku konsumen dan strategi
pemasaran) edisi 4(jilid 2) (Jakarta: Salemba Empat, 2013) h. 174
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kualitas yang tinggi, dan sering dinyatakan bahwa konsumen

mengakui adanya hubungan antara harga dan kualitas.10

B. Harga

1. Pengertian Harga

Harga ialah variabel yang dapat dikendalikan yang menentukan

diterima atau tidaknya suatu produk oleh konsumen.11 Harga merupakan

sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan

produk.12 Harga merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan

untuk memperoleh suatu produk. Dalam mengembangkan bauran

pemasaran, suatu produk meliputi: daftar harga diskon, potongan harga,

periode pembayaran dan persyaratan kredit.13

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa harga merupakan

nilai yang harus diberikan oleh konsumen untuk memperoleh suatu

produk. Nilai yang dimaksud disini adalah dalam bentuk uang. Untuk

memperoleh suatu produk yang dibutuhkan seseorang harus rela berkorban

dengan mengeluarkan sejumlah uang. Hal ini harus diperhatikan oleh

perusahaan jika perusahaan menetapkan harga tinggi dengan maksud

untuk diperhatikan mengingat harga merupakan salah satu aspek penting

dalam kegiatan marketing mix, penentuan harga menjadi sangat penting

10 Ibid, h. 175
11Pandji Anoraga, Menejemen Bisnis (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) h. 192
12 Nembah F. Hartimbul Menejemen Pemasaran Cetakan 1 (Bandung: Yrama Widya,

2011)
13Philip Kotler dan Gary Armstrong, Op.Cit. h. 63
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untuk diperhatikan mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku

tidaknya produk dan jasa yang ditawarkan.14 Lebih dari itu, penetapan

harga memungkinkan pertumbuhan yang pesat, karena perkembangan

pasar sangat tergantung pada harga yang ditetapkan.penetapan harga yang

buruk dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan tidak akan

memenangkan kontrak, sementara harga yang terlalu rendah dapat

mengakibatkan operasi perusahaan menjadi tidak menguntungkan.15

Srategi penetapan harga produk baru dapat memberikan pengaruh yang

baik bagi pertumbuhan pasar. Selain itu untuk mencegah timbulnya

persaingan yang sengit.

2. Tujuan Penetapan Harga

Tujuan penetapan harga harus sejalan dengan tujuan pemasaran,

yang selanjutnya akan diturunkan dari tujuan perusahaan secara

keseluruhan yang didefinisikan dalam bentuk keuntungan penjualan.

Semakin jelas tujuan perusahaan, semakin mudah perusahaan menetapkan

harga.

Menurut Kotler dan Keller, ada lima tujuan utama dalam penetapan

harga.16yaitu :

14Ibid, h. 191
15Subhash C Jain. Op.Cit. h. 50
16 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Op.Cit. h. 76-77.



26

a) Kemampuan bertahan

Tujuan utama suatu perusahaan apabila mengalami kelebihan

kapasitas, persaingan ketat, atau keinginan pelanggan yang berubah

adalah perusahaan itu menegejar kemampuan bertahan.

b) Laba saat ini maksimum

Pada umumnya, suatu perusahaan berusaha menetapkan harga

yang akan memaksimalkan laba saat ini.

c) Pangsa pasar maksimum

Setiap perusahaan percaya bahwa semakin tinggi penjualan,

maka biaya unit semakin rendah dan laba jangka panjang semakin

tinggi.

d) Market skimming pricing

Perusahaan mengungkapkan teknologi baru yang menetapkan

harga tinggi untuk memaksimalkan pasar dimana pada mulanya harga

ditetpkan tinggi dan secara perlahan turun.

e) Kepemimpinan

Banyak merek yang berubah menjadi produk atau jasa yang

“terjangkau” yang ditentukan oleh karakteristiknya yaitu kualitas,

selera dan status yang tinggi dengan harga yang cukup tinggi agar

tidak berada diluar jangkauan pelanggan.
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Sedangkan menurut Tjiptono terdapat dua macam tujuan penetapan

harga,17 yaitu tujuan umum dan tujuan spesifik. Adapun masing-masing

tujuan tersebut adalah:

a) Tujuan umum penetapan harga

1) Mengurangi risiko ekonomi dari percobaan produk.

2) Menawarkan nilai yang lebih baik dibandingkan bentuk/kelas

produk pesaing.

3) Meningkatkan frekuensi konsumsi.

4) Menambah aplikasi/pemakaian dalam situasi yang lebih banyak

5) Melayani segmen yang berorientasi pada harga.

6) Menawarkan versi produk yang lebih mahal.

7) Menggunakan harga untuk mengidentifikasikan kualitas tinggi.

8) Mengalahkan keunggulan harga pesaing.

9) Menaikkan penjualan produk komplementer.

b) Tujuan spesifik penetapan harga

1) Menghasilkan surplus sebesar mungkin

2) Mencapai tingkat target spesifik tetapi tidak berusaha

memaksimumkan laba.

3) Menutup biaya teralokasi secara penuh termasuk biaya overhead

institutional.

17 Pandi Tjiptono, Strategi Pemasaran (Yogyakarta: Andi, 2015)h. 185



28

4) Menutup biaya penyediaan satu kategori jasa atau produk tertentu

setelah dikurangi biaya overhead institutional dan segala macam

hibah spesifik.

5) Menutup biaya penjualan incremental kepada satu konsumen

ekstra.

6) Mengubah harga sepanjang waktu untuk memastikan bahwa

permintaan sesuai dengan penawaran yang tersedia pada setiap

waktu tertentu sehingga bisa mengoptimalkan kapasitas produktif.

Pada intinya tujuan perusahaan dalam menetapkan harga ialah

untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mempertahankan kelangsungan

hidup perusahaan dan membentuk keuntungan perusahaan.

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan

keputusan para pembeli,18 yaitu:

a) Peranan alokasi harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para

pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat tertinggi yang

diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian dengan

adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara

mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa.

Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia,

kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.

18 Ibid, h. 152
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b) Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam “mendidik”

konsumen mengenai faktor-faktor produk seperti kualitas. Hal ini

terutama bermanfaan dalam situasi dimana pembeli mengalami

kesulitan untuk menilai faktor produksi dan manfaatnya secara

objektif. Presepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal

mencerminkan kualitas yang tinggi.

3. Indikator Harga

Indikator harga menurut Djaslim,19 yaitu:

a. Keterjangkauan Harga

Keterjangkauan harga adalah harga sesungguhnya dari suatu

produk yang tertulis disuatu produk, yang harus dibayarkan oleh

pelanggan. Maksudnya adalah pelanggan cenderung melihat harga

akhir dan memutuskan apakah akan menerima nilai yang baik seperti

yang diharapkan. Harapan pelanggan dalam melihat harga yaitu:

1) Harga yang ditawarkan mampu dijangkau oleh pelanggan secara

financial.

2) Penentuan harga harus sesuai dengan kualitas produk sehingga

pelanggan dapat mempertimbangkan dalam melakukan pembelian.

b. Pertumbuhan Harga Pesaing

Faktor lain yang mempengaruhi keputusan penetapan harga

perusahaan adalah harga pesaing dan kemungkinan reaksi pesaing atas

19 Djaslim Saladin, Manajemen Pemasaran, (Bandung: Linda Karya, 2010), h. 172
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tindakan penetapan harga yang dilakukan perusahaan. Sedangkan

konsumen yang cenderung membeli suatu produk atas evaluasi harga

serta nilai produk pembanding harga sejenis lainnya.

c. Kesesuaian harga dengan kualitas produk.

Dimana harga atau uang yang dikeluarkan sesuai dengan

kualitas produk yang didapatkan sehingga dapat mempertimbangkan

pelanggan dalam melakukan pembelian.

d. Kesesuaian harga dengan manfaat yang dihasilkan.

Selain dari keseuaian harga pada kualitas produk konsumenpun

melihat seberapa besar kesesuaian manfaat yang akan dihasilkan

dengan harga yang telah dikeluarkan.

4. Harga dalam Pandangan Islam

Penetapan (regulasi) harga dikenal di dunia fiqh dengan istilah

tas’ir, yang berarti menetapkan harga tertentu pada barang-barang yang

diperjualbelikan, yang tidak menzhalimi pemilik barang dan pembelinya.

Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh

kekuatan- kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran.

Dalam konsep Islam pertemuan permintaan dengan penawaran harus

terjadi secara rela sama rela. Artinya tidak ada pihak yang terpaksa

melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. Keadaan rela sama rela
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merupakan kebalikan dari keadaan aniaya, yaitu keadaan yang salah satu

pihak senag diatas pihak lain.20

Menurut Ibnu Taimiyah ada dua terma yang sering ditemukan

dalam pembahasannya tentang masalah harga, yaitu  :

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

harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi

yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada

tambahan dan pengurangan, disinilah esensi dari keadilan.

b. Tsaman al- Mitsl, adalah nilai harga dimana orang-orang

menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang

sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang

sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.21

Dalam satu bagian dalam bukunya Fatawa, Ibnu Taimiyah

mencatat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan

konsekuensinya terhadap harga :

a. Keinginan penduduk (al-raghbah) atas jenis yang berbeda-beda

dan sesekali berubah-ubah. Perubahan itu sesuai dengan

kelimpahruahan atau kelangkaan barang yang diminta (al-matlub).

20Sukarno Wibowo, dedi supriadi, Ekonomi Mikro Islam, (Bandung: Pustaka Setia,
2013)h. 221.

21 Ibid, h. 210
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Sebuah barang sangat diinginkan jika persediaannya sangat sedikit

ketimbang jika ketersediaannya berlimpah.

b. Perubahannya juga tergantung pada jumlah para peminta (tullab).

Jika jumlah dari orang-orang yang meminta dalam satu jenis barang

dagangan banyak, harga akan naik dan akan terjadi sebaliknya

jika jumlah permintaannya kecil.

c. Itu juga akan berpengaruh atas menguat atau melemahnya tingkat

kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari

kebutuhan, bagaimanapun besar atau kecilnya.

d. Harga juga berubah-ubah sesuai dengan (kualitas pelanggan) siapa

saja pertukaran barang itu dilakukan (al- mu’awid). Jika ia kaya dan

dijamin membayar utang, harga yang rendah bisa diterima darinya,

ketimbang yang diterima dari orang lain yang diketahui sedang

bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran atau diragukan

kemampuan membayarnya.

e. Harga itu dipengaruhi juga oleh bentuk alat pembayaran (uang)

yang dugunakan dalam jual beli. Jika yang digunakan umum dipakai

(naqd ra’ji), harga akan lebih rendah ketimbang jika membayar

dengan uang yang jarang ada di peredaran.22

22 A. A Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1997),h.
107
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Menurut Imam Yahya bin Umar, aktifitas ekonomi merupakan

bagian yang tak terpisahkan dari ketakwaan seorang muslim kepada Allah

SWT.23 Hal ini merupakan asas dalam perekonomian Islam, sekaligus

faktor utama yang membedakan ekonomi islam dengan ekonomi

konvensional. Oleh karena itu, setiap muslim harus berpegang teguh pada

sunnah dan mengikuti seluruh perintah Nabi Muhammad SAW dalam

melakukan seuluruh aktifitas ekonominya. Sehingga muslim tersebut akan

mendapatkan keberkahan dari Allah SWT karena Allah SWT selalu

menyertai orang-orang yang bertaqwa. Sesuai dengan firman Allah SWT:

                      
               

Artinya:”Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan
bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka
berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan
(ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan
perbuatannya”(QS. Al-A’raf: 96).24

Menetapkan harga jual merupakan sesuatu yang sangat penting,

karena berhubungan dengan keputusan konsumen untuk membeli produk

yang dihasilkan perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan pertimbangan

23Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer,
(Jakarta: Gramata Publishing, 2010) h. 159

24 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Gema Risalah Pers,
1989) h. 163



34

akan kompetisi yang ada diperusahaan dan harus diperkirakan reaksi

konsumen terhadap harga yang ditetapkan perusahaan. Suatu perusahaan

akan mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif apabila

tidak keliru dalam menetapkan harga jual.

Dalam menentukan harga produk perlu dilakukan survey harga-

harga produk kompetitior yang sejenis atau sekategori. Survey pasar

sangat penting dilakukan dalam penentuan strategi harga produk. Survey

harga sebaiknya dilakukan diberbagai tempat   dan jenis outlet, mulai dari

outlet-outlet di pasar tradisional sampai outlet-outlet modern. Harga suatu

produk sangatlah penting artinya bagi produk itu sendiri, bagi konsumen

yang membelinya dan bagi produsen yang memproduksinya. Jika

penentuan harga suatu produk tidak cocok dengan segala aspek yang

memperngaruhi, maka kelangsungan hidup produk itu dan perusahaan

secara keseluruhan tidak akan berlangsung lama.

The war of price (perang harga) tidak diperkenankan karena akan

menjadi boomerang bagi penjual. Dalam jual beli, price harus sesuai

dengna nilai barang. Hal ini pada akhirnya akan menguntungkan pihak

pengusaha karena kepercayaan konsumen akan diperoleh dengan
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sendirinya. Pemikiran Nabi Muhammad SAW mengenai konsep pricing

tidak diperbolehkannya pembatasan harga komoditi.25

Sedangkan sabda Nabi Muhammad SAW: “janganlah kamu

menjual menyaingi penjualan saudaramu” (HR. Bukhari, dari Abdullah

bin Umar Ra).26

Konsep perniagaan yang disebut dalam menentukan harga sudah

ditentukan Nabi Muhammad Saw dalam hal ini, secara tidak langsung

persaingan tidak berlaku dalam harga, tetapi dalam hal lain semisal

kualitas, layanan dan nilai tambah.

Dalam penetapan harga kita juga tidak diperbolehkan untuk

mengambil keuntungan yang terlalu besar karena itu termasuk dalam riba.

Sesuai dengan ayat Al-Qur’an Q.S An-Nisa’: 29) :

                    
                
   

Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

25Thoriq Gunara dan Utus Hardiono Sudibyo, Marketing Muhammad.(Bandung:
Salmadani Pustaka Semesta, 2007)h. 57

26 Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Mat’mu Al-Bukhori
Masykul bi Ilmiyah.Darul Fiqr. H. 16
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dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka
di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287];
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”27

Allah melarang manusia memakan harta sesamanya dengan cara

bathil yaitu tidak sesuai dengan hukum syari’at seperti riba,judi dan hal

lainnya yang penuh dengan tipu daya.

C. Promosi

1. Pengertian Promosi

Promosi ialah aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan

membujuk pelanggan membelinya.28 Menurut A. Hamdani, promosi

merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat

penting dilakukan oleh perusahaan dalam menawarkan produk kegiatan

promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan

dengan konsumen melainkan juga sebagai alat untuk memperngaruhi

konsumen dalam kegiatan pembelian atau pengunaan produk sesuai

dengan kebutuhan dan keinginannya.29

Promosi penjualan merupakan aktivitas pemasaran yang mengurus

nilai tambah dari suatu produk untuk mendapatkan lebih dari sekedar yang

ada dari suatu produk (untuk mendapatkan lebih dari sekedar yang ada

dari nilai produk) dalam jangka waktu tertentu dalam rangka mendorong

27 Departemen Agama, Op.Cit, h. 83
28 Philip Kotler dan Gary Amstrong, Op.Cit, h. 63
29 Danang Sunyoto, Dasar-Dasar Menejemen Pemasaran (konsep, strategi dan kasus),

(Yogyakarta:CAPS, 2014) h. 154
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pembeli konsumen, efektifitas penjualan atau mendorong upaya yang

dilkakukan oleh tenaga penjualan (sales forces).30promosi penjualan

adalah suatu tindakan perusahaan untuk menjajakan produk yang

dipasarkan sedemikian rupa sehingga konsumen akan mudah melihatnya

dan bahkan dengan cara penempatan dan peraturan tertentu maka produk

tersebut akan menarik perhatian konsumen.31

Berdasarkan definisi diatas disimpulkan promosi ialah aktifitas

yang dilakukan perusahaan untuk mengenalkan produknya sehingga

memepengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian. Promosi sangat

penting dan harus dilakukan oleh suatu perusahaan karena dengan adanya

promosi konsumen/pelanggan akan mengetahui produk yang ditawarkan

oleh perusahaan sehingga dapat menarik konsumen untuk membeli produk

yang digunakan dan dibutuhkan.

2. Tujuan Promosi

Tujuan promosi menurut Lamb et.al adalah32:

a) Memberikan informasi (informing);

1) meningkatkan kesadaran atas produk baru, kelas produk,atau

atribut produk.

2) Menjelaskan bagaimana produk tersebut bekerja.

30Agus Hermawan, Komunikasi Pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 2012)h. 125
31Ibid, h. 160
32Wirawan Anuraga dan Sonang Sitohang, ”Pengaruh Produk, Harga,Promosi dan

Merek terhapat Keputusan Pembelian Ulang” , Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Volume 4
Nomor 10, Oktober 2015, h. 7
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3) Menyarankan kegunaan baru suatu produk.

4) Membangun citra suatu produk.

b) Membujuk pelanggan sasaran (persuading);

1) Mendorong perpindahan merek

2) Mengubah presepsi pelanggan terhadap atribut produk

3) Mempengaruhi pelanggan untuk membeli sekarang

4) Merayu pelanggan untuk datang.

c) Mengingatkan (reminding);

1) Mengingatkan konsumen bahwa produk mungkin dibutuhkan

dalam waktu dekat ini.

2) Mengingatkan konsumen dimana untuk membeli produk tersebut.

3) Mempetahankan kesadaran konsumen.

3. Indikator Promosi

Menurut Lupiyoadi dan Hamdani dalam bauran promosi terdapat

dari lima unsur utama yang secara rinci dapat dijabarkan33, sebagai

berikut:

a. Periklanan (Advertising)

Periklanan adalah bentuk presentasi dan promosi ide, barang

dan jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu. Sponsor bisa perorangan,

33Pandji Anoraga, Op.Cit, h. 222
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kelompok atau organisasi.34 Iklan bertujuan untuk meningkatkan reaksi

calon pembeli potensial terhadap perusahaan dan penawaran produk

perusahaan. Selain itu, terdapat beberapa tujuan periklanan,

diantaranya:

1) Iklan memberikan informasi

2) Iklan membujuk

3) Iklan pengingat

4) Iklan pemantapan.

b. Penjualan personal (Personal selling)

Penjualan personal merupakan interaksi tatap muka dengan satu atau

lebih pembeli prosfektif dengan tujuan melakukan presentasi

menjawab pertanyaan dan pengadaan pesanan dari satu calon

pembeli.35 Penjualan personal mempunyai peranan yang penting dalam

pemasaran jasa, karena memiliki kekuatan unik yaitu wiraniaga dapat

mengumpulkan pengetahuan tentang konsumen dan mendapatkan

umpan balik dari konsumen.

c. Informasi dari mulut ke mulut (word of muoth)

Dalam hal promosi jasa, peranan orang sangat penting. Pelanggan

dekat dengan penyampaian pesan, dengan kata lain pelanggan tersebut

34 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, perilaku Konsumen –Pendekatan Praktis disertai
himpunan jurnal penelitian, (Yogyakakarta: Andi, 2013) h. 235

35Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Op.Cit. h. 174
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akan berbicara kepada pelanggan lain yang berpotensial tentang

pengalamannya dalam menerima jasa tersebut.

d. Publisitas dan Hubungan masyarakat (Publicity dan Public Relation)

Publisitas dan hubungan masyarakat merupakan stimulasi non personal

terhadap permintaan barang,jasa,idem dan sebagainya dengan berita

komersial yang berarti dalam media masa atau suatu program yang

didesain untuk mempromosikan atau melindungi image perusahaan

atau produk perusahaan secara individual. Misalnya melalui seminar,

sponsor kegiatan, donator, laporan tahunan, dsb.

e. Promosi penjualan (sales promotion)

Perusahaan menggunakan alat penjualan berupa kupon, kontes, premi,

dan semacamnya untuk menarik respon pembeli yang lebih kuat dan

lebih cepat, termasuk efek jangka panjang seperti menjelaskan

penawaran produk dan mendorong penjualan yang menurun.36

f. Pemasaran Langsung (direct marketing)

Menggunakan surat,telepon, dan alat kontak personal lainnya untuk

berkomunikasi atau mendapatkan respon dari pelanggan atau prospek

tertentu. Bentuknya antara lain melalui catalog, pos, telemarketing,

elektronik, belanja melalui TV ,dsb.37

36Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Op.Cit, h. 190
37 Ibid, h. 222-223
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4. Promosi dalam Pandangan Ekonomi Islam.

Dalam menjual pun Nabi Muhammad SAW tidak pernah melebih-

lebihkan produk dengan maksud untuk memikat pembeli. Nabi

Muhammad dengan tegas menyatakan bahwa seseorang penjual harus

menjauhkan diri dari sumpah-sumpah yang berlebihan dalam menjual

suatu barang. Nabi Muhammad SAW menyarankan orang itu untuk tidak

melakukan sumpah secara berlebihan.38

Ditunjukkan pula sumpah dalam jual beli dapat menghilangkan

berkah. Dalam hadist dari Abu Hurairah Nabi Muhammad SAW bersabda:

“pengambilan sumpah itu akan menjadikan barang dagangan

menjadi laris manis,tapi itu akan menghapuskan keberkahan” (HR.

Bukhari Muslim)

Sumpah yang berlebihan dalam promosi telah sejak dahulu

dianjurkan untuk dijauhi. Karena sumpah yang berlebihan, yang dilakukan

hanya mendapatkan penjualan yang lebih,tidak akan menumbuhkan

kepercayaan pelanggan. Mungkin pada saat sumpah yang berlebihan

didapati penjualan yang diatas rata-rata, namun saat konsumen menyadari

bahwa sumpah yang diucapkan hanya sebuah kebohongan maka

konsumen tersebut tidak akan membeli lagi.

Pasar syariah adalah pasar yang emosional (emotional market)

dimana orang tertarik karena alasan keagamaan bukan karena keuntungan

38 Thoriq Gunara dan Utus Hardiono Sudibyo, Op.Cit, h. 58
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finansial semata, sedangkan pasar konvensional adalah pasar yang rasional

(rational market) yaitu orang-orang cenderung berbisnis hanya untuk

mendapatkan keuntungan finansial yang sebesar-besarnya tidak peduli

apakah itu halal atau haram. Praktik bisnis dan pemasaran sebenarnya

bergeser dan mengalami transformasi dari level intelektual (rasional) ke

emosional dan akhirnya ke spiritual. Pada akhirnya konsumen akan

mempertimbangkan kesesuaian produk dan jasa terhadap nilai-nilai

spiritual yang diyakininya.

Ekonomi Islam juga menerapkan promosi yang dilakukan untuk

menawarkan, menginformasikan, menjual produk atau jasa di

pasar.Karena dengan promosi masyarakat akan mengetahui keberadaan

produk atau jasa, dan akhirnya mewujudkan transaksi jual beli.39 Dalam

islam perdagangan diperbolehkan, karena dengan perdagangan dapat

menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik itu kebutuhan

penjual maupun kebutuhan pembeli. Penjual mempunyai kebutuhan untuk

memperoleh profit yang maksimal, sedangkan pembeli untuk memenuhi

kebutuhan serta keinginanya.

Adapun yang harus dilakukan dalam berpromosi sesuai dengan

anjuran Islam adalah:40

39Yuniati Asmaniah “Bauran Promosi dalam Perspektif  Islam”,
http://lib.uinmalang.ac.id /thesis/fullchapter/992 20592 (On-Line) diakses pada tanggal 23-
09-2017pukul 07.58 wib

40 Rafik Issa Beekum, Etika Bisnis Islami (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), h. 24
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a. Jangan mudah mengobral sumpah

Dalam berpromosi atau beriklan janganlah mudah mengucapkan

janji sekiranya janji tersebut tidak bisa ditepati. Dari Abu Qotadah Al

Anshori, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

Artinya: “Dari Abu Qotadah Al-Anshori, bahwasanya ia

mendengar Rasulullah SAW bersabda: Hati-hatilah dengan banyak

bersumpah dalam menjual dagangan karena ia memang melariskan

dagangan, namun malah menghapuskan (keberkahan)”. (HR.

Tirmizi).41

Bersumpah secara berlebihan dilarang dalam etika promosi

Islam, mengobral sumpah tanpa sesuai dengan yang sesungguhnya

dapat merusak nilai-nilai Islami. Sebab banyak dewasa ini perusahaan-

perusahaan yang berpromosi dengan melebih-lebihkan dalam berkata

melalui iklan. Allah SWT dan Rasul Nya telah memberikan aturan dan

larangan mengenai hal ini.

b. Jujur

Kejujuran adalah buah dari keimanan, sebagai ciri utama orang

mukmin, bahkan ciri para Nabi. Tanpa kejujuran, agama tidak akan

tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, kebohongan dan kedustaan

41Muhammad  Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah Buku 2, (Jakarta
Pustaka Azzam, 2007), h. 322
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adalah bagian daripada sikap orang munafik.42 Bencana terbesar akan

melanda jika para pelaku ekonomi melakukan dusta. Pedagang

berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga di

atas harga yang wajar. Sedangkan pembeli melakukan kebohongan

pada saat menawar harga. Demikian pentingnya faktor kejujuran

dalam perilaku ekonomi hingga Allah menempatkan kejujuran sebagai

karakter pedagang yang membawanya kepada derajat yang dangat

tinggi di hadapan AlIah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

:“Dari Abu Sa’id Radhiyallahu Anhu, katanya Rasalullah SAW

bersabda, pedagang yang benar dan terpercaya bergabung dengan

para nabi, orang-orang benar (shidiqin), dan para syuhada.” (HR

Tirmidzi).43

Islam sangat melarang memalsu dan menipu karena dapat

menyebabkan kerugian dan kedzaliman serta dapat menimbulkan

permusuhan dan percekcokan.44 Hadits yang agung ini menunjukkan

besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat-sifat ini,

karena dia akan dimuliakan dengan keutamaan besar dan kedudukan

yang tinggi di sisi Allah SWT, dengan dikumpulkan bersama para

42 Hermawan Kartajaya, Op. Cit., h. 45
43Al-Imam Muslim, Terjemahan Hadis Shahih Muslim Jilid I, II, III, IV, (Jakarta:

Klang Book Centre, 2007), h. 324
44Ali Hasan, Marketing dan Bank Syariah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 25.
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Nabi, orang-orang shiddiq dan orangorang yang mati syahid pada hari

kiamat.

c. Menjaga agar selalu memenuhi akad dan janji serta kesepakatan-

kesepakatan di antara kedua belah pihak (pembeli dan penjual).

Allah SWT berfirman pada QS. Al-Maidah ayat 1:

                     
             

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad aqad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu
ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah
menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.45

d. Menghindari berpromosi palsu

Hal ini bertujuan menarik perhatian pembeli dan

mendorongnya untuk membeli. Berbagai iklan di media televisi atau

dipajang di media cetak, media indoor maupun outdoor, atau lewat

radio sering kali memberikan keterangan palsu. Model promosi

tersebut melanggar akhlaqul karimah. Islam sebagai agama yang

menyeluruh, mengatur tata cara hidup manusia, setiap bagian tidak

dapat dipisahkan dengan bagian yang lain. Demikian pula pada proses

marketing, jual beli harus berdasarkan etika Islam. Rela dengan laba

yang sedikit karena itu akan mengundang kepada kecintaan manusia

45 Departemen Agama, Op.Cit. h. 120
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dan menarik bayak pelanggan serta mendapat berkah dalam rezeki.

Jika pengusaha ingin mendapatkan rezeki yang berkah dan dengan

prosfesi sebagai pedagang, tentu ingin dinaikkan derajatnya setara

dengan para nabi, maka ia harus mengikuti syariah Islam secara

menyeluruh, termasuk dalam jual beli.46

Berbisnis Cara Nabi Muhammad SAW Muhammad adalah

Rasulullah, Nabi terakhir yang diturunkan untuk menyempurnakan

ajaran-ajaran Tuhan yang diturunkan sebelumnya. Rasulullah SAW

adalah suri tauladan untuk umat-Nya. Beliau telah memberikan contoh

yang sangat baik dalam setiap transaksi bisnisnya. Beliau melakukan

transaksi-transaksi secara jujur, adil dan tidak pernah membuat

pelanggannya mengeluh, apalagi kecewa. Selalu menepati janji dan

mengantarkan barang dagangannya dengan standar kualitas sesuai

dengan permintaan pelanggan. Reputasinya sebagai pedagang yang

jujur, telah tertanam dengan baik sejak muda. Beliau selalu

memperlihatkan rasa tanggung jawab terhadap setiap transaksi yang

dilakukan Nabi Muhammad SAW telah berhasil membina dirinya

menjadi seorang wirausahawan sejati yang memiliki reputasi dan

integritas luar biasa. Selain itu, Beliau juga berhasil mengukir

46 Ali Hasan, Op.Cit. h. 26
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namanya di kalangan masyarakat bisnis pada khususnya, dan kaum

Quraisy pada umumnya.47

D. Kualitas Produk

1. Pengertian Kualitas Produk

Salah satu keunggulan dalam persaingan ini terutama kualitas

produk yang dapat memenuhi keinginan konsumen. Bila tidak sesuai

dengan spesifikasi maka produk akan ditolak. Sekalipun produk tersebut

sebaiknya perlu menjadi catatan untuk menghindari terjadinya kesalahan

yang lebih besar diwaktu yang akan datang. Demikian juga dalam

membeli suatu produk konsumen selalu berharap agar barang yang

dibelinya dapat memuaskan segala keinginan dan kebutuhannya. Untuk itu

perusahaan harus dapat memahami keinginan konsumen, sehingga

perusahaan dapat menciptakan produk yang sesuai dengan harapan

konsumen. Kualitas produk yang baik merupakan harapan konsumen yang

harus dipenuhi oleh perusahaan, karena kualitas produk yang baik

merupakan kunci perkembangan produktivitas perusahaan.

Kualitas produk merupakan hal penting yang harus diusahakan

oleh setiap perusahaan apabila menginginkan prosuk yang dihasilkan

dapat bersaing dipasar. Dewasa ini, karena kemampuan ekonomi dan

tingkat pendidikan masyarakat secara objektif. Namun demikian dari sudut

47 Hermawan Kartajaya, Op.Cit, h. 43
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pemasaran kualitas produk harus diukur dari sisi persepsi pembeli tentang

kualitas produk tersebut.

Menurut Assauri mengatakan bahwa kualitas produk merupakan

faktor-faktor yang terdapat dalam suatu barang atau hasil yang

menyebabkan barnag atau hasil tersebut sesuai dengan tujuan untuk apa

barang atau hasil itu dimaksudkan.48

Menurut Angipora Tuntutan terhadap kualitas suatu produk sudah

menjadi suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh perusahaan, kalau tidak

menginginkan konsumen yang telah dimilikinya beralih kepada produk-produk

pesaing lainnya yang dianggap memiliki kualitas produk yang lebih baik.

Konsumen menginginkan produk yang dibelinya sesuai dengan keinginannya

atau produk tersebut berkualitas. Semakin tinggi kualitas suatu produk, maka

semakin tinggi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian. 49

Menurut kotler dan amstrong kualitas adalah karakteristik dari

produk dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang

telah ditentukan dan bersifat laten. Kualitas dalam pandangan konsumen

adalah hal yang mempunyai ruang lingkup tersendiri yang berbeda dengan

kualitas dalam pandangan produsen data mengeluarkan suatu produk yang

biasa dikenal kualutas sebenarnya.50

48Sofyan Assauri, Menejemen Pemasaran: Konsep, dasar dan Strategi, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2013) h. 12

49Ibid,h. 174
50 Kotler dan Amstrong, Op.Cit, h. 98
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2. Indikator Kualitas Produk

Indikator kualitas produk menurut fandy Tjiptono mengemukakan

bahwa:51

a. Kinerja (ferformance) merupakan karakteristik operasi dan produk inti

(core product) yang dibeli. Misalnya kecepatan, kemudahan dan

kenyamanan dalam penggunaan.

b. Kualitas yang dipersepsikan (Perceived Quality) merupakan persepsi

konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu

produk. Biasanya karena kurangnya pengetahuan pembeli akan atribut

atau cirri-ciri produk yang akan dibeli, maka pembeli mempersepsikan

kualitasnya dari aspek harga, nama merek, dan iklan.

c. Kesesuaian dengan spesifikasi (Conformance to Spesification) yaitu

sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang

telah ditetapkan selabelumnya. Misalnya pengawasan kualitas dan

desain, standee karakteristik operasional.

d. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (Features) yaitu karkateristik

sekunder atau pelengkap.

e. Kendala (Reability) yaitu kemungkinan kecil akan mengalami

kerusakan atau gagal fakai. Misalnya pengawasan kualitas dan desain,

standar karakteristik operasional.

51 Ibid, h. 25
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3. Kualitas Produk Dalam Pandangan Islam

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

tayyibat dan al-rizq. Al-tayyibat merujuk pada suatu yang baik, suatu yang

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

menyeluruh serta makanan yang terbaik. Al-rizq merujuk pada makanan

yang diberkahi tuhan, pemberian yang menyenangkan dan ketetapan

Tuhan. Menurut Islam produk konsumen adalah berdaya guna, yang

menghasilkan material, moral, spiritual bagi konsumen. Sesuatu yang

tidak berdaya guna dan dilarang dalam Islam bukan merupakan produk

dalam pengertian Islam. Barang dalam ekonomi konvensional adalah

barang yang  dapat dipertukarkan. Tetapi barang dalam Islam adalah

barang yang dapat dipertukarkan dan berdaya guna secara moral.52

Firman Allah swt dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168

sebagai berikut :

                 
     

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

52 Veithzal Rivai Zainal, Muhammad Syafei Antoniu, Muliaman Darmansyah Hadad,
Islamic Business Management: Praktik Manajemen Bisnis yang Sesuai Syariah Islam
(Yogyakarta: BPFE, 2014), h. 380
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langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh
yang nyata bagimu.”53

Menurut Syaikh Imam Al-Qurthubi, dalam bukunya yang berjudul

Tafsir Al-Qurthubi/Syeikh Imam Al-Qurthubi,makna kata halal itu sendiri

adalah melepaskan atau membebaskan. Dan kata ini disebut halal karena

ikatan larangan yang mengikat sesuatu itu telah dilepaskan.

Sahal bin Abdillah mengatakan : ada tiga hal yang harus

dilakukan jika seseorang ingin terbebas dari neraka, yaitu memakan

makanan yang halal, melaksanakan kewajiban, dan mengikuti jejak

Rasulullah saw. Kemudian janganlah kamu mengikuti langkah dan

perbuatan syetan. Dan setiap perbuatan yang tidak ada dalam syariat

maka perbuatan itu nisbatnya  kepada syetan. Allah swt juga

memberitahukan bahwa syetan adalah musuh dan tentu saja

pemberitahuan dari Allah swt adalah benar dan terpercaya. Oleh karena

itu bagi setiap makhluk yang  memiliki akal semestinya berhati-hati

dalam menghadapi musuh ini yang telah jelas sekali permusuhannya dari

zaman nabi Adam AS. Syetan telah berusaha sekuat tenaga,

mengorbankan jiwa dan sisa hidupnya untuk merusak keadaan anak

cucu Adam As. 54

53 Departemen Agama, Op.Cit. h. 25
54 Syeikh Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi/Syeikh Imam Al-Qurthubi, (Jakarta

: Pustaka Azzam, 2007), h. 481-483
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Kualitas produk mendapat perhatian para  produsen dalam

ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Akan tetapi terdapat

perbedaan signifikan diantara pandangan ekonomi ini dalam penyebab

adanya perhatian masing- masing terhadap kualitas, tujuan dan caranya.

Sebab dalam ekonomi konvensional, produsen berupaya menekankan

kualitas produknya hanya semata-mata untuk merealisasikan tujuan

materi. Boleh jadi tujuan tersebut merealisasikan produk yang bisa

dicapai dengan biaya serendah mungkin, dan boleh jadi mampu

bersaing dan bertahan dengan produk serupa yang diproduksi  orang lain.

Karena itu acapkali  produk  tersebut  menjadi  tidak berkualitas, jika

beberapa motivasi tersebut tidak ada padanya; seperti produk tertentu

yang  ditimbun karena tidak dikhawatirkan adanya persaingan. Bahkan

seringkali mengarah pada penipuan, dengan menampakkan barang yang

buruk dalam bentuk yang nampaknya bagus untuk mendapatkan

keuntungan setinggi mungkin.

Firman  Allah  swt  dalam  Al-Quran  surat Al-Mulk ayat  2

sebagai berikut:
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Artinya: “yang yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji
kamu, siapa diantara kamu yan lebih baik amalnya, dan Dia
Maha Perkasa lagi Maha Pengampun,55

Ayat diatas menjelaskan bahwa ujian Allah adalah untuk

mengetahui siapa di antara hamba-hamba-Nya yang terbaik amalnya, lalu

dibalas-Nya mereka pada tingkatan yang berbeda sesuai kualitas amal

mereka; tidak sekedar banyaknya amal tanpa menekankan kualitasnya.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas

produksi adalah satu-satunya cara yang mubah yang mungkin diikuti

produsen muslim dalam memproses produknya dan meraih keuntungan

setinggi mungkin dengan biaya   serendah mungkin. Motivasi

kualitas produk mendapat perhatian besar dalam ilmu fiqih Umar

Radhiyallahu Anhu, yang dapat ditunjukkan dari beberapa bukti sebagai

berikut diantaranya:

a. Umar menyerukan untuk memperbagus pembuatan makanan, seraya

mengatakan, “ Perbaguslah adonan roti ; karena dia salah satu cara

mengembangkannya,” Artinya, perbaguslah adonan roti dan

perhaluslah ; karena demikian itu menambah berkembangnya roti

dengan air yang dikandungnya.

b. Umar Rhadiyallahu Anhu memberikan pengajaran secara rinci

kepada kaum perempuan tentang pembuatan makanan yang

55Departemen Agama, Op.Cit, h. 562
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berkualitas, seraya mengatakan, “janganlah seseorang diantara kamu

membiarkan tepung hingga airnya panas, kemudian

meninggalkannya sedikit demi sedikit, dan mengaduknya dengan

centongnya ; sebab demikian itu akan lebih bagus baginya dan lebih

membantunya untuk tidak mengeriting.56

Produk yang berkualitas dalam islam adalah mencakup beberapa

hal sebagai berikut:

a. Bernilai

Bernilai dalam artian berproduksi dalam batas-batas yang halal.

Akhlak utama dalam produksi yang wajib diperhatikan kaum muslimin,

baik secara individual maupun secara bersama-sama, ialah bekerja pada

bidang yang dihalalkan oleh Allah. Tidak melampaui apa yang

diharamkan-Nya. Meskipun ruang lingkup yang halal itu luas, tetapi

sebagian besar manusia sering dikalahkan oleh ketamakan dan

kerakusan.

Selain itu nilai dapat juga diartikan sebagai marketing value

(nilai pemasaran). Nilai pemasaran merupakan bagian yang paling inti

dalam pemasaran, karena ini sudah menyangkut hati. Kualitas hasil

kerja merupakan out put yang dirasakan oleh konsumen, sejauh mana

keberhasilan pengusaha melayani konsumennya. Kualitas hasil kerja

56 Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khathab, Cet. 1,
(Jakarta : Khalifa, 2006), h. 78
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buruk akan menimbulkan citra buruk juga kepada pelanggannya,

bepengaruh pada hati yang berakibat kepercayaan terhadap usaha

tersebut menjadi goyah. Menjaga value berarti berusaha memelihara

amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Upaya memelihara

amanah ini merupakan salah satu prinsip akhlakul karimah.57

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’: 58 yang

berbunyi:

                    
                  

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya
Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.58

b. Manfaat

Mayoritas ahli ekonomi memfokuskan perhatiannya pada

produksi. Mereka berusaha sekuat tenaga meningkatkan produksi serta

memperbaiki kualitas serta kuantitasnya. Namun bertambah hasil

produksi tidak cukup untuk menciptakan manusia yang hidup aman

dan sejahtera. Sebab, sangat mungkin produk ini baik sebagian bahkan

seluruhnya digunakan untuk urusan yang tidak bermanfaat bagi tubuh

57 M. Syakir Syula, Syar’ah Marketing (Jakarta: Mizan Publishing, 2004)h. 456
58Departemen Agama, Op.Cit.h. 87
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manusia, merusak jiwa dan akal, serta tidak membahagiakan keluarga

dan masyarakat.

Kita menemukan segelintir manusia memproduksi sesuatu yang

halal tetapi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Mereka

memproduksi berbagai kenikmatan Allah hanya untuk mengejar

ekspor dengan menawarkan harga yang tinggi,59 sebagaimana firman

Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-A’raf ayat 32 yang berbunyi:

                 
                    
      

Artinya:
“Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari
Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya
dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?"
Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang
yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka
saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-
ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.”60

E. Keputusan Pembelian

1. Pengertian Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian menurut Kotler adalah suatu tindakan

konsumen untuk membentuk referensi diantara produk-produk dalam

59 Yusuf Qardhawi,Fatwa-fatwa Mutakhir (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000) h. 137
60 Departemen Agama, Op.Cit, h. 154
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kelompok pilihan dan membeli produk yang paling disukai.61 Adapun

menurut Saladin, ada tiga faktor penyebab timbulnya keputusan pembelian

yaitu:62

a. Sikap orang lain: keputusan membeli itu banyak dipengaruhi oleh

teman-teman, tetangga atau siapa yang ia percayai.

b. Faktor-faktor situasi yang tidak terduga: seperti faktor harga,

pedapatan keluarga, letak lokasi, dan manfaat yang diharapkan dari

produk tersebut.

c. Faktor-faktor yang dapat diduga: faktor situasional yang dapat

diantisipasi konsumen.

2. Konsep Keputusan Pembelian

Proses Psikologis yakni motivasi adanya kebutuhan memiliki

peranan penting dalam memahami bagaimana konsumen mengambil

keputusan pembelian. Untuk dapat mempengaruhi keputusan pembelian

konsumen perusahaan harus memahami tahap-tahap yang dilalui oleh

seorang konsumen dalam melakukan pembelian.

Tahapan-tahapan dari suatu pembelian menurut Kotler adalah

:63pengenalan masalah kebutuhan, pencarian informasi,evaluasi alternatif,

61Philip Khotler, Manajemen Pemasaran Edisi 9, Terjemahan Hendra teguh, PT.
Prenhallindo, Jakarta, 2002, hlm. 204.

62 Djaslim Salaadin, Perilaku Konsumen dan Pemasaran Stratejik, CV. Linda Karya,
Bandung , 2003, hlm. 13.
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keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Lihat gambar

berikut:64

3.

Gambar 2.1 Alur Keputusan Pembelian

Tujuan pemasar adalah memahami perilaku pembeli pada tiap-tiap

tahap yang pengaruh apa yang bekerja dalam tahap-tahap tersebut.

Pendirian orang lain, faktor situasi tidak diantisipasi, dan risiko yang

dirasakan dapat mempengaruhi keputusan pembelian, demikian pula

tingkat kepuasan pasca pembelian konsumen dan tindakan pasca

pembelian di pihak perusahaan.

Pelanggan yang puas akan menghentikan pembelian produk yang

bersangkutan dan kemungkinan akan menyebarkan berita tersebut pada

teman-teman mereka. Karena itu, perusahaan harus berusaha memastikan

kepuasan konsumen pada semua tingkat dalam proses pembelian.

Secara rinci tahap-tahap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :65

63 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Edisi 12, (Diterjemahkan oleh Benyamin
Molan, Jilid 2), (Jakarta:Indeks, 2007) h. 235.

64Nugroho J. Setiadi. Op.Cit. h. 16
65Ibid. h. 16
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a. Pengenalan masalah

Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenal masalah atau

kebutuhan, kebutuhan tersebut sapat dicetuskan oleh rangsangan

internal dan eksternal.

b. Pencarian informasi

Proses pengambilan keputusan pembeli, dimana konsumen tergerak

untuk mencari informasi tambahan, konsumen mungkin sekedar

meningkatkan perhatian atau mungkin pula mencari informasi secara

aktif.

Sumber informasi konsumen terbagi ke dalam empat kelompok yaitu :

1) Sumber pribadi : keluarga, teman-teman, tetangga, kenalan.

2) Sumber niaga : periklanan, petugas penjualan, kemasan.

3) Sumber umum : media massa dan organisasi konsumen

4) Sumber pengalaman : pernah menangani, menggunakan produk.

c. Evaluasi Alternatif

Proses keputusan pembeli dimana konsumen menggunakan informasi

untuk mengevaluasi berbagai pilihan alternatif di dalam sejumlah

pilihan. Evaluasi sering mencerminkan keyakinan dan sikap. Melalui

bertindak dan belajar, keduanya kemudian mempengaruhi perilaku

pembelian konsumen.66

66Ibid, h. 238.
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d. Keputusan Pembelian

Pada tahap ini konsumen benar-benar membeli produk tersebut.

Keputusan pembelian konsumen adalah membeli atribut yang paling

disukai, tetapi dua faktor yang dapat muncul antara niat untuk membeli

dan keputusan untuk membeli. Faktor pertama adalah sikap orang lain,

sejauh mana intensitas sikap negatif orang lain terhadap alternatif yang

disukai konsumen dan motivasi konsumen untuk menuruti orang lain.

Faktor kedua dalah situasi yang tidak terantisipasi yang dapat muncul

dan mengubah niat pembelian.67

e. Perilaku Pasca pembelian

Proses pembelian dimana konsumemn melakukan tindakan lebih lanjut

setelah melakukan pembelian berdasarkan pada kepuasan atau ketidak

puasan mereka terhadap produk. Konsumen tersebut juga akan terlibat

dalam tindakan-tindakan sesudah pembelian dan penggunaan produk

yang akan menarik minat pemasar. Pekerjaan pemasar tidak akan

berakhir pada saat suatu produk dibeli, tetapi akan terus berlangsung

hingga periode sesudah pembelian.

1) Kepuasan Sesudah Pembelian

Setelah membeli suatu produk, seorang konsumen mungkin

mendeteksi adanya suatu cacat. Beberapa pembeli tidak akan

menginginkan produk cacat tersebut, yang lainnya akan bersifat

67Ibid,h. 239
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netral dan beberapa bahkan mungkin melihat cacat itu sebagai

sesuatu yang meningkatkan nilai produk.

2) Tindakan setelah pembelian

Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen pada suatu produk akan

mempengaruhi tingkah laku berikutnya. Jika konsumen merasa

puas, maka ia akan memperlihatkan kemungkinan yang lebih

tinggi untuk membeli produk itu lagi.konsumen yang tidak puas

tersebut akan beruasaha mengurangi ketidakpuasannya, karena

dengan kodrat manusia “untuk menciptakan keserasian, konsisten,

dan keselarasan di antara pendapat, pengetahuan dan nilai-nilai

didalam dirinya”. Konsumen yang tidak puas akan mengambil satu

atau dua tindakan. Mereka mungkin akan mengurangi ketidak

cocokannya dengan mencari informasi yang mungkin

mengkonfirmasikan produk tersebut sebagai bernilai tinggi (atau

menghindari indormasi yang mengkonfirmasikan produk tersebut

sebagai bernilai rendah).

3. Tipe-Tipe Keputusan Pembelian

Pola perilaku belanja konsumen mengalami perubahan dan

perkembangan sejalan dengan perubahan dan keinginan dan kebutuhan

konsumen. Pemahaman terhadap tipe keputusan belanja konsumen
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memudahkan para pengusaha ritel untuk menyiapkan kebutuhan

konsumen. Terdapat tiga jenis sebagai berikut:68

a. Pemecahan Masalah Luas

Pemacahan masalah luas adalah suatu proses pengambilan keputusan

pembelian, dimana konsumen memerlukan usaha dan waktu yang

cukup besar untuk meneliti dan menganalisis berbagai alternatif.

Konsumen terlibat dalam pemecahan yang luas ketika membuat

keputusan untuk kebutuhan yang penting, atau hanya sedikit mereka

memiliki pengetahuan terhadap suatu produk.

b. Pemecahan masalah terbatas

Pemacahan masalah terbatas adalah suatu proses pengambilan

keputusan belanja yang menyertakan suatu usaha dan waktu yang

cukup banyak. Pada situasi ini konsumen cenderung untuk

mengandalkan pengetahuan peribadi dibandingkan dengan imformasi

eksternal.

c. Pengambilan keputusan bersifat kebiasaan

Pengambilan keputusan kebiasaan adalah pengambilan keputusan

belanja yang melibatkan sedikit sekali usaha dan waktu tanpa usaha

sadar. Konsumen masa kini mengatasi tekanan waktunya dengan

penyederhanaan proses pengambilan keputusan mereka. Kesetiaan

68Christina whidya utami, Op. Cit. hlm. 55-56.
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konsumen pada suatu toko tertentu merupakan contoh pembuatan

keputusan berdasarkan kebiasaan.

4. Indikator Keputusan Pembelian

Menurut Kotler dan Keller formula AIDA (Attention, Interest,

Desire, Action) merupakan formula yang paling sering digunakan untuk

membantu perencanaan suatu iklan secara menyeluruh, dan formula itu

dapat diterapkan pada suatu iklan. Perencanaan ini yang terdiri atas;

(Attention), membuat ketertarikan produk (Interest), membuat keinginan

untuk memiliki produk (Desire), dan mengajak pelanggan untuk

melakukan tindakan dalam pembelian produk(Action).69

Dengan menggunakan model AIDA (Attention, Interest, Desire,

Action) akan memperjelas konsep perubahan, sikap, dan perilaku dalam

kaitannya dengan sebuah kerangka tindakan. Model hirarki tanggapan

tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Tabel 2.1. Bentuk Model Hierarki Tanggapan

Sumber : Kotler dan Keller (2009:178)

69Philips Kotler dan Keller (2009), Op.Cit,h.178

Model AIDA
Model
Hirarki-efek

Model
Inovasi-adopsi

Model
Komunikasi

Tingkat
Kognitif

Perhatian
Pengenalan
(kesadaran)
Pengetahuan
(tahu)

Kesadaran
Penampilan
Penerimaan
Tanggapan
Kognitif

Tingkat
Afektif

Tertarik

Keingingan

Suka

Memilih
Meyakini

Tertarik

Evaluasi

Sikap

Maksud

Tingkat
Keperilakuan Tindakan Membeli

Mencoba
Adopsi

Perilaku
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Model AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) dikenal

sebagaimana seorang pemasar merancang pesan yang disampaikan

dengan kata yang tepat sehingga terjadinya pengambilan keputusan akan

pembelian produk. Tetapi tidak semua pemasar dapat menyampaikan

pesannya dengan baik sehingga terjadinya keraguan pembeli dalam

memilih kebutuhan dan keinginannya.

Menurut Kotler dan Keller menjelaskan Teori AIDA (Attention,

Interest, Desire, and Action) merupakan suatu pesan yang harus

mendapatkan perhatian, menjadi ketertarikan, menjadi minat, dan

mengambil tindakan. Teori ini menyampaikan akan kualitas dari pesan

yang baik.70

Definisi di atas dapat diimplikasikan bahwa AIDA (Attention,

Interest, Desire, and Action) merupakan alat penyampaian suatu pesan

yang ideal kepada konsumen di mana melalui suatu tahapan yang terdiri

dari perhatian (Attention/Awareness), ketertarikan (Interest), minat

(Desire), dan mengambil tindakan (Action). Hal ini di mana seorang

pemasar harus menyadari bahwa pesan yang disajikan tentang AIDA

(Attention, Interest, Desire, and Action), yaitu :

a. Perhatian (Attention)

70 Ibid, h. 179
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Menimbulkan perhatian pelanggan berarti sebuah pesan harus

dapat menimbulkan perhatian baik dalam bentuk dan media yang

disampaikan. Perhatian itu bertujuan secara umum atau khusus

kepada calon konsumen atau konsumen yang akan dijadikan target

sasaran. Hal tersebut dapat dikemukan lewat tulisan dan gambar yang

menonjol dan jelas, perkataan yang menarik atau mudah diingat, dan

mempunyai karakteristik tersendiri. Pesan yang menarik perhatian

merupakan suatu langkah awal bagi perusahaan dimana pesan

tersebut akan dikenal, diketahui, dan diingat oleh konsumen. Proses

tersebut bisa dikatakan sebagai proses awareness / kesadaran akan

adanya produk yang disampaikan ke konsumen. 71

b. Ketertarikan (Interest)

Tertarik berarti pesan yang disampaikan menimbulkan

perasaan ingin tahu, ingin mengamati, dan ingin mendengar serta

melihat lebih seksama. Hal tersebut terjadi karena adanya minat yang

menarik perhatian konsumen akan pesan yang ditunjukkan. 72

c. Keinginan (Desire)

Pemikiran terjadi dari adanya keinginan ini, berkaitan dengan

motif dan motivasi konsumen dalam membeli suatu produk. Motif

pembelian dibedakan menjadi dua, yaitu motif rasional dan

71 Ibid, h. 178
72 Ibid, h. 178
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emosional. Hal ini di mana motif rasional mempertimbangkan

konsumen akan keuntungan dan kerugian yang didapatkan, sedangkan

motif emosional terjadi akibat emosi akan pembelian produk.73

d. Tindakan (Action)

Tindakan terjadi dengan adanya keinginan kuat konsumen

sehingga terjadi pengambilan keputusan dalam melakukan pembeli

produk yang ditawarkan. 74

5. Pengambilan Keputusan Dalam Islam

Didalam islam pengambilan keputusan bagi pemimpin yang

beriman selalu dapat mencari dan menemukan dasarnya didalam firman-

firman Allah SWT dan Hadist Rasulullah SAW. Tanpa bertolak dari dasar

firman Allah dan hadist Rasul dalam mengambil keputusan, seorang itu

akan dikutuk oleh Allah SWT karena bersifat memperturutkan hawa nafsu

yang dituntun setan.75

a. Pengambilan keputusan dalam islam adalah sebagai berikut :

1) Al-Qur’an

Menurut firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Asy-syura

ayat 38 :

73Ibid, h. 178
74Ibid, h. 178
75 Nawawi, Hadari, Kepemimpinan Menurut Islam (Yogyakarta: Universitas Gajah

Mada, 1993), h. 123
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Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi)
seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka
(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka
menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada
mereka”.76

2) Hadist

Dari Abu Hurairah R.A berkata : Rasulullah SAW bersabda “

Musyawarah adalah dapat dipercaya.” (HR. At-tarmidzi dan Abu

Daud).

3) Ijma

Memiliki arti permupakatan, persetujuan dan persesuaian

pendapat. Dengan demikian ijma’ adalah persetujuan diantara

ulama islam dimasa-masa sahabat Rasulullah SAW. Pendapat

tersebut terutama berasal dari imam Hambali dan Hanafiah, yang

menerima ijma’ sampai pada masa sahabat yang keempat

(khilafahu Rasyiddin). Dikatakan: “barang siapa yang

mendakwa ijma’ sesudah sahabat adalah kedustaan semata”.

Imam hambali berpegang pada ijma’ berkenaan dengan sesuatu

yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan imam

76 Departemen Agama,Op.Cit, h. 487
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Hanafi berpegang pada pendirian bahwa ijma’ harus sesuatu

yang baik dan dapat diterima oleh akal, namun kedua imam

sepakat bahwa sumbernya harus bersandar pada Al-Qur’an dan

Hadist.

4) Qiyas

Qiyas pada dasarnya membandingkan atau menyamakan.

Pengertian qiyas yang lebih luas adalah menyatakan suatu

(hukum) yang ada nashnya didalam Al-Qur’an dan Hadist karena

ada ‘illat persamaannya.

Pengertian qiyas yang lain adalah menghubungkan suatu

perkara yang didiamkan oleh syar’ dengan yang dinashkan pada

hukum, karena ‘illat yang sama antara keduanya.

b. Prinsip pengambilan keputusan dalam sudut pandang islam

1) Musyawarah

Istilah musyawarah berasal dari bahasa arab yaitu

musyawarat yang merupakan bentuk mashdar dari kata kerja

syawara, yusyawiru, berarti menampakkan, menawarkan dan

mengambil sesuatu. Tanpa musyawarah persamaan dan adil itu

sulit atau bahkan mustahil bisa dipenuhi, karena hanya dalam

musyawarah setiap orang memiliki persamaan hak untuk

mendapatkan kesempatan secara adil untuk mengungkapkan
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pendapat dan pandangan masing-masing terhadap masalah yang

sedang sedang dirundingkan.

2) Adil

Menurut al-maraghi adil diartikan: menyampaikan hak pada

peliknya secara nyata artinya, makna keadilan atau adil menekannya

pada penetapan hak-hak yang menjadi milik seseorang. Sedangkan

Al-Raghib mengartikannya dengan “member penghargaan yang

sama”. Sayyid Quthub menekannya atas dasar persamaan sebagai

asas kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang. Dalam hal ini ia

menyatakan bahwa keadilan itu bersifat inklusif tidak ekslusif untuk

golongan tertentu saja.

Adapun ayat-ayat Al-Qur’an yang menyatakan mengenai

keadilan diantaranya:

a. Amanah (bertanggung 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.

Tanggung jawab erat kaitannya dengan perinsip yang

lainnya yang telah disebutkan, terutama masyawarah, artinya

setelah kita mendapatkan sebuah kesepakatan dari masalah yang

dimusyawarahkan, seseorang yang terlibat dalam hal ini harus
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bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang telah

disepakati bersama dalam musyawarah.

Dalam hal ini Al-Qur’an yang menyataka masalah

tanggung jawab atau amanah diantaranya surat Al-Baqarah: 283,

                   
                    
                   


Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang
berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian
yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan
amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan
persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka
Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”77

6. Teori Prilaku Konsumen Menurut Ekonomi Islam

Islam melihat aktivitas ekonomu adalah salah satu untuk

menciptakan maslahah menuju falah (kebahagiaan dunia dan akhirat).

Dalam berkonsumsi pun tidak dapat terlepas dari prespektif tersebut. Motif

berkonsumsi dalam islam pada dasarnya adalah maslahah. Meskipun

77 Ibid, h. 49.
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dengan cara alami motif dan tujuan berkonsumsi (atau aktivitas ekonomi)

dari sesorang individu adalah untuk mempertahankan individunya.

Teori konsumsi lahir karena toeri permintaan akan barang dan jasa

timbul karena adanya keinginan (want) dan kebutuhan oleh konsumen riil

maupun konsumen potensial. Dalam ekonomi konvensional motor

penggerak kegiatan konsumsi adalah adanya keinginan.

Dalam islam keinginan identik dengan sesuatu yang bersumber

pada nafsu.sedangkan nafsu manusia mempunyai dua kecenderungan yang

tidak baik. Oleh karena itu teori permintaan yang terbentuk dari konsumsi

dalam ekonomi dalam ekonomi islam didasari atas adanya kebutuhan

bukan keinginan.78

Adapun yang menjadi arahan sekaligus aturan yang menjadi

prinsip dasar berkonsumsi. Pertama, seorang dituntut untuk selektif dalam

membelanjakan hartanya karena sifat dari kebutuhan ini sendiri

sesungguhnya dinamis, ia dipengaruhi oleh kondisi dan situasi itu sendiri.

Ajaran islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara

wajar dan berimbang.

Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-isra’ ayat 27, sebagai berikut:

                    

78Sumar’in, Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Mikro Prespektif Islam, (Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2013) h. 93
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Artinya :
”Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara
syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”79

Kedua, keseimbangan pengeluaran dan pemasukan. Seorang

muslim seharusnya mampu menyeimbangkan antara pengeluaran dan

pemasukan. Diharapkan masyarakat bisa memilih barang yang sesuai

dengan kebutuhannya.

Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Furqon ayat 67, sebagai

berikut:

                    

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”.80

Ketiga, jangan bermewah-mewahan. Berewah-mewahan disini

diartikan tenggelam dalam kenikmatan hidup. Berlebih-lebihan dengan

berbagai sarana yang serba menyenangkan untuk hal yang tidak

bermanfaat yang semua hanya sia-sia.81

Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Waqi’ah ayat 41-46, sebagai
berikut:

79Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Gema Risalah Pers,
1989) h. 257

80Ibid, . 332.
81 Ibid, h. 428
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Artinya:
“Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu?. Dalam (siksaan)
angin yang Amat panas, dan air panas yang mendidih, dan dalam
naungan asap yang hitam.Tidak sejuk dan tidak
menyenangkan.Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup
bermewahan.Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa
besar”.82

Sikap berlebih-lebihan sangat berbahaya bagi individu dan

komunitas. Demikian pula sifat kikir karena kikir mengakibatkan

lenyapnya kemakmuran, statisnya kehidupan dan tersebarnya

kebangkrutan. Adapun yang sebaik-baiknya adalah sikap pertengahan

yang dianjurkan oleh islam.

Termasuk kategori ini adalah membelanjakan dan menikmati hal-

hal baik melampaui batas keseimbangan dan pertengahan yang merupakan

sifat seorang muslim dan seluruh umat muslim dalam segala hal, baik

penghasilannya sedikit ataupun banyak.83

Berkata Ibnu Abbas: ”Allah telah menghalalkan makan dan minum

selama tidak berlebih-lebihan dan bersikap tinggi hati. Sikap berlebih-

lebihan adalah berhubungan dengan penampilan luar dan sikap tinggi hati

82 Ibid, h. 486
83 Ibid, h. 894-895
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adalah berkaitan dengan kondisi batin, sedangkan kebaikan keduanya

(lahir dan batin) adalah diperintahkan.

Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu ‘Amr bahwa Rasulullah SAW,

bersabda: makanlah,minumlah, berpakaianlah dan shodaqohlah tanpa

kecogkakan dan berlebih-lebihan, karena sesungguhnya allah melihat

nikmat-nya dan hamba-Nya” (HR. Ahmad, Nasa’I, Ibnu Majah, Al-Hakim

dan di-hasankan dalam shahih al-jami’ ash-shaghir).

Teori konsumsi yang islami dibangun atas dasar syari’ah Islam,

yang ternyata memiliki perbedaan mendasar dengan teori konvensional.

Perbedaan ini menyangkut nilai dasar yang menjadi fondasi teori, motif

dan tujuan konsumsi, hingga teknik pilihan dan alokasi anggaran untuk

berkonsumsi.
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F. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

NO NAMA TAHUN
JUDUL

PENELITIA
METODE

PENELIATIAN HASIL PENELITIAN

1 Hesti
Ratnaningrum

2016 (2016) melakukan
penelitian dengan
judul Pengaruh
Promosi, Harga dan
Kualitas Produk
terhadap Keputusan
Pembeian
Konsumen dalam
Pembelian Bahan
Bakar Minyak Jenis
Petralite dikota
Yogyakarta.

Metode analisis
Regresi
berganda.

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa: a. ada pengaruh positif
promosi terhadap keputusan
pembelian produk Petralite; b.
ada pengaruh positif harga
terhadap keputusan pembelian
produk Petralite; c. tidak ada
pengaruh kualitas produk
terhadap keputusan pembelian
produk Petralite; d. ada
pengaruh promosi,harga dan
kualitas produk terhadap
keputusan pembelian produk
Petralite. Faktor promosi,harga
dan kualitas produk
mempunyai pengaruh sebesar
27 % terhadap keputusan
pembelian produk Petralite,
sedangkan sisanya 73 %
dipengaruhi oleh variabel lain
yang tidak dimasukkan dalam
penelitian ini.

2 Rosiana Dewi 2010 Pengaruh Kualitas
Produk, Harga dan
Layanan Purna Jual
Terhadap Keputusan
Pembelian Honda
Jazz (Studi Kasus
pada Honda
Semarang Center).

Analisis Regresi
Linier Berganda

Dengan hasil penelitian
sebagian besar responden
menilai kualitas produk yang
dimiliki Honda Jazz baik,
khususnya yang meliputi
performance (kinerja), feature
(fitur), reliability (keandalan),
conformance (konformasi),
durability (keawetan), service
ability (kemampuan
pelayanan), aesthetics
(estetika), dan fit and fresh
(kualitas yang dipersepsikan).
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Sebagian besar responden
menilai bahwa harga Honda
Jazz murah, karena sudah
sesuai dengan daya beli,
kualitas dan manfaat yang
diberikan Honda Jazz sesuai
dengan keinginan responden.
Sebagian besar responden
menilai layanan purna jual
yang dilakukan dealer Honda
Semarang Center baik, karena
adanya fasilitas bengkel
perbaikan yang lengkap, spare
parts yang mudah diperoleh,
petugas service yang ramah,
dan garansi yang menarik
serta informasi berkala  yang
sering dilakukan. Sebagian
besar responden menilai
keputusan pembelian tinggi
karena sebagian besar
responden beralasan adanya
kemudahan dalam proses
pembayaran, jenis mobil
Honda Jazz yang sesuai
keinginan, reputasi dealer dan
merek Honda yang baik.

3. Yuwan
Soelistio

2016 Pengaruh Harga,
Promosi dan
Kualitas Layanan
Terhadap minat
Pembelian Ulang
Jasa Paket Pos
Indonesia (Studi
pelanggan Pos
Indonesia di
Universitas Negeri
Yogyakarta)

Analisis regresi
linier berganda

hasil penelitian menunjukkan
bahwa harga, promosi dan
kualitas layanan berpengaruh
positif terhadap minat
pembelian ulang dan secara
simultan ketiga variabel
tersebut berpengaruh terhadap
keputusan pembelian ulang
Jasa Paket Pos Indonesia.

4 Alayka
Hardandy dan
Sri Rahayu Tri

2015 Analisis Pengaruh
Kualitas Produk,
Persepsi Harga, dan

Analisis regresi
linier berganda

hasil penelitian ini adalah
seluruh variabel independen
yakni kualitas produk, harga dan
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Astuti Promosi terhadap
Keputusan
Pembelian Honda
Revo FIT F1 (Studi
pada Astra Motor
Ngaligan Jl. Prof Dr.
Hamka Blok 1 no
122, Semarang)

promosi memiliki pengaruh
positif terhadap variabel
dependen yaitu keputusan
pembelian. Jadi dapat baik
kualitas produk, harga dan
promosi berpengaruh terhadap
keputusan pembelian produk
Honda Revo FIT F1.

5 Sumitro 2015 Analisis kualitas
produk, harga,
kepuasan konsumen
pada minat beli
ulang studi kasus
pada industry kecil
di Labuhan Ratu
Sumatera Utara

Analisis Regresi
Berganda

Kualitas produk berpengaruh
positif dan signifikan pada minat
membeli ulang, harga
berpengaruh positif pada minat
membeli ulang , dan kepuasan
konsumen berpengaruh positif
dan signifikan pada minat beli
ulang.

6 Maya Puspita
Karimah dan
Setyoferry
Wibowo

2013 Pengaruh iklan
Televisi dan Harga
terhadap keputusan
pembelian sabun
Lux (survey pada
pengunjung mega
bekasi Hypermall)

Analisis Regresi
Berganda

Iklan televise berpengaruh
terhadap pembelian sabun mandi
dan harga berpengaruh
signifikan terhadap pembelian
sabun mandi.

7 Tri Widodo 2014 Pengaruh Labelisasi
Halal dan Harga
terhadap keputusan
pembelian
Konsumen pada
produk Indomie
(Studi kasus
Mahasiswa
Universitas
Muhammadiyah
Surakarta)

Analisis Regresi
Berganda

Hasil pengujian uji t
menunjukkan bahwa label halal
secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap pembelian
produk Indomie ditunjunjukkan
dengan tingkat signifikansi
0,0001 < 0,05, kemudian hasil
pengujian pada harga
menunjukkan secara parsial
berpengaruh signifikan yaitu
0,004 < 0,05. Hasil uji F
keduanya berpengaruh secara
simultan mempunyai pengaruh
dalam keputusan pembelia
produk Indomie.

8 Qoirul Anwar
dan Saino

2013 Pengaruh Program
Promosi Penjualan
terhadap Minat beli
harian KOMPAS

Analisis Regresi
Linier Sederhana

Bahwa pengaruh program
promosi penjualan terdiri dari
banyaknya intensif, media
promosi, oleh harian KOMPAS
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diSurabaya Selatan. tergolong sangat kecil yaitu
sebesar o,6 % dan sisanya 99,4
% dipengaruhi oleh variabel-
variabel lain diluar penelitian.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir menggambarkan pengaruh antara variabel bebas

terhadap variabel terikat yaitu pengaruh harga, promosi dan kualitas produk

terhadap keputusan pembelian kartu paket internet dalam perspektif Ekonomi

Islam. Dalam penelitian ini model hubungan antar variabel bebas yaitu harga,

promosi, dan kualitas produk kemudian variabel terikatnya adalah keputusan

pembelian. Dalam penelitian ini akan melihat secara kuantitatif mengenai

pengaruh harga, promosi dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian

konsumen. Dalam hal ini  dilakukan untuk mengetahui gambaran lebih rinci

mengenai keberhasilan pemasaran kartu paket internet. Dapat dilihat dalam

gambar berikut:
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Harga (X1)

a. Keterjangkauan harga / Tsaman al-
Mitsl.

b. Pertumbuhan harga pesaing.
a. Kesesuaian harga dengan kualitas

produk.
b. Kesesuaian harga dengan manfaat

yang dihasilkan./ Iwad al Mitsl.
(Tjaslim, 2010)

a.

Promosi (X2)

a. Penjualan Personal
b. Periklanan
c. Promosi penjualan
d. Hubungan masyarakat/publisitas
e. Informasi dari mulut ke mulut.

(Tjiptono, 2015)
Dalam ekonomi islam:

a. Tidak mudah mengobral sumpah
b. Jujur
c. Menghindari berpromosi palsu

(Rafik Issa Beekum, 2004)

Kualitas Produk (X3)

a. Kinerja (ferformance)
b. Kualitas yang dipersepsi (perceived quality)
c. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features)
d. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to

spesification)
e. Keandalan (Reability)

(Fandi Tjiptono, 2015)

Dalam ekonomi Islam:
a. Bernilai
b. Bermanfaat

(Syakir Syula)

Keputusan Pembelian (Y)

a. Perhatian (Attention)

b. Ketertarikan (Interest)

c. Keinginan (Desire)

d. Tindakan (Action)

a.
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H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang masih harus dibuktikan

kebenarannya didalam kenyataan atau praktik. Hipotesis penelitian mengenai

pengaruh harga,promosi dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian

kartu paket internet dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus pada

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung)

menggunakan Uji Regresi Linier Berganda adalah sebagai berikut :

H1 : Harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian kartu

paket internet.

H2 : Promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian kartu

paket internet.

H3 : Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian

kartu paket internet.

H4 : Harga, promosi dan kualitas produk secara bersamaan berpengaruh

signifikan terhadap keputusan pembelian kartu paket internet.
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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode (Pendekatan) Penelitian 

Guna menjawab persoalan yang telah dirumuskan, dibutuhkan suatu 

metode penelitian, karena dengan adanya metode penelitian akan 

memperlancar penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yaitu 

suatu metode dalam meneliti suatu objek yang penyajian datanya didominasi 

dalam bentuk angka dan analisis data yang digunakan bersifat statistik dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis.
1
 Dalam penelitian ini membahas tentang 

pengaruh harga,promosi,kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap 

keputusan pembelian  kartu paket internet serta pandangannya dalam Ekonomi 

Islam. 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

Secara keseluruhan jenis penelitian yang digunakan pada penulisan 

skripsi ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk meguji 

hipotesis yang telah ditetapkan.
2
 Penelitian ini merupakan penelitian 

                                                           
1
 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2011)h. 97 
2
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 

2011) h. 8 
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lapangan (field Research) yaitu suatu jenis penelitian yang berusaha untuk 

mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan diluar 

kepustakaan.
3
 Penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian secara 

langsung terhadap kartu paket internet yang banyak digunakan oleh 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung. Sedangkan data pendukung dan pelengkapnya adalah buku-

buku yang berkaitan dengan materi pembahasan, maupun sumber-sumber 

lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan. 

2. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data atau informasi 

dengan membaca, mengutip, dan menyusunnya berdasarkan data-data 

yang telah diperoleh. Dalam penelitian skripsi ini data yang peneliti 

peroleh berasal dari data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer (Primary Data) 

Data primer yaitu data yang diperoleh dari responden atau 

objek yang diteliti. Data ini juga bisa diperoleh dari lapangan.
4
 Data 

primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu atau 

kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau 

kegiatan, dan hasil pengujian. Kelebihan penggunaan sumber data 

primer adalah peneliti dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang 

                                                           
3
 M. Ahmad Anwar, Prinsip-prinsip Metodologi Research (Yogyakarta: Sumbangsih, 

1975)h. 18 
4
Pabundu Tika, Metode Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) h. 57 
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diinginkan karena data yang tidak relevan dapat dieliminasi atau 

setidaknya dikurangi. Dengan demikian data primer dalam penelitian 

ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama berupa 

kuesioner dari Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 

Raden Intan Lampung. 

b. Data Sekunder (Secondary Data) 

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan 

oleh organisasi yang bukan pengolahnya.
5
 Data Sekunder juga 

merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh 

pihak pengumpul data primer atau pihak lain, misalnya : dalam bentuk 

tabel-tabel dan diagram.
6
 

Data sekunder juga diperoleh dari sumber bacaan yang ada 

diperpustakaan yang dibahas seperti buku-buku, jurnal, artikel, karya 

ilmiah, internet dan bahan-bahan penelitian yang mempunyai relevansi 

dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Data 

sekunder berasal dari sumber internal maupun eksternal. Dalam hal ini, 

data sekunder yang bersifat internal didapati melalui data-data Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dan yang 

bersifat eksternal didapat melalhi sumber-sumber diluar organisasi 

yang dipublikasikan instansi PT-UIN dan juga Jurnal, Artikel, Majalah 

                                                           
5
 Soeranto dan Licolin Arsyad, Metode Penelitian untuk Hukum dan Bisnis, 

(Yogyakarta : UPP YKPN, 1990), h. 76 
6
 Soeranto dan Licolin Arsyad, Ibid, h. 76 
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dan Internet. Dalam hal ini, yang berkaitan dengan variabel-variabel 

penelitian.  

3. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Penelitian 

populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subyeknya 

tidak terlalu banyak. Objek pada populasi diteliti, hasilnya dianalisis, 

disimpulkan dan kesimpulan itu berlaku untuk seluruh populasi.
7
 Populasi 

yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung angkatan 2014-

2016 semua jurusan (Ekonomi Syari’ah, Perbankan Syari’ah dan 

Akuntansi Syari’ah) yaitu sebanyak 2208 orang, yang memiliki status aktif 

dalam perkuliahan. 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sample 

adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama 

dan dianggap mewakili populasi.
8
 Dalam menentukan besarnya sampel 

(sample size) dalam penelitian ini didasarkan pada perhitungan yang 

dikemukakan oleh Slovin dan Husain Umar sebagai berikut.
9
 

 

                                                           
7
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Satu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rhineka 

Cipta, 2013) h. 173 
8
Ibid, h. 183 

9
Husein Umar, Riset Pemasaran dan Prilaku Konsumen (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Umum, 2003)h. 146 
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Dimana:  

n   = Ukuran Sample   

N  = Ukuran Populasi 

d  = Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan yang 

masih ditolerir atau diinginkan, sebanyak 10 %.  

Maka perhitungannya : 

 

  
    

              
 

 

Dengan demikian, jumlah sampel untuk penelitian ini ialah 

95,6672444 tetapi akan dibulatkan menjadi 96 mahasiswa. Teknik yang 

digunakan adalah Teknik Purposive Sampling, yaitu yang dipilih secara 

cermat sehingga relevan dengan desain penelitian.
10

 Teknik ini adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan begitu 

sampel yang dipilih ialah sampel yang mengetahui sedikit  ilmu tentang 

penelitian ini. 

 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam usaha menghimpun data dilokasi penelitian, penulis 

menggunakan beberapa metode, yaitu : 

                                                           
10

Sugiyono, Op.Cit, h. 41. 



86 
 

1. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan 

dengan member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang efisien bila peneliti tau dengan pasti variabel yang akan diukur 

dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden cukup besar dan 

tersebar diwilayah yang luas.
11

 

Teknik ini dilaksanakan dengan memberikan pernyataan kepada 

responden yang disajikan dalam bentuk daftar pernyataan tertutup untuk 

memudahkan responden menjawab dengan cepat dan memudahkan 

peneliti dalam melakukan analisis data yang diperoleh.
12

 Survei dilakukan 

dengan membagikan kuesioner kepada Mahasiswa dengan serangkaian 

pertanyaan mengenai Harga, Promosi, dan kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian ulang kartu paket internet. 

Skala yang digunakan adalah skala likert. Skala ini digunakan 

untuk mengukur opini atau presepsi responden mengenai fenomena sosial. 

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik 

tolak untuk menyusun item-item instrumen yang berupa pernyataan atau 

pertanyaan. Jawaban dari setiap item instrument mempunyai gradasi dari 

                                                           
11

 Sugiono, Op.Cit, h. 199 
12

 Ibid, h. 201 
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sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata dengan 

diberi skor sebagai berikut.
13

 

a) 5 = Sangat Setuju (SS) 

b) 4 = Setuju (S) 

c) 3 = Ragu-Ragu (RG) 

d) 2 = Tidak Setuju (TS) 

e) 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

2. Dokumentasi 

Mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya 

berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, foto dan  

dapat juga berbentuk file diserver, serta data yang tersimpan di website. 

Data ini bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu.
14

 Dokumentasi yang 

digunakan pada penelitian ini seperti data mengenai jumlah 

mahasiswa,sejarah, dan Profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden 

Intan Lampung. 

3. Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan data yang digunakan selain menggunakan 

metode kuisioner dan dokumentasi juga menggunakan teknik kepustakaan, 

teknik kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, 

menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai 

                                                           
13

 Ibid, h. 134 
14

 Juliyansyah Noor, Metode Penelitian, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 141 
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dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka 

pemikiran secara teoritis.
15

 Penelitian kepustakaan maksudnya penelitian 

yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat bahan dari 

berbagai literatur yang berhubungan dengan pembahasan yang diangkat 

oleh penulis yaitu tentang pengaruh harga,promosi dan kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian kartu paket internet dalam perspektif 

Ekonomi Islam. 

C. Definisi Operasional Variabel 

Operasional variabel adalah penjelasan mengenai cara-cara tertentu 

yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur (mengoprasionalkan) Contruct 

menjadi variabel penelitian yang dapat dituju. Sehingga memungkinkan 

peneliti yang lain melakukan reflikasi (pengulangan) pengukuran dengan cara 

yang sama, atau mencoba mengembangkan cara pengukuran Contruct yang 

lebih baik.
16

 Penelitian ini menggunakan dua variabel. Variabel yang pertama 

merupakan variabel independen yaitu pengaruh Harga, Promosi dan Kualitas 

Produk. Variabel yang kedua adalah variabel dependen, yaitu Keputusan 

Pembelian. 

 

 

 

                                                           
15

Kartini Kartono, Op. Cit, h. 32 
16

Husein Umar, Op.Cit, h. 233. 



89 
 

1. Variabel Terikat (Variabel Dependen) 

Variabel terikat atau sering disebut dengan variabel output, kriteria, 

konsekuensi merupakan variabel yang dipenuhi atau yang menjadi akibat, 

karena adnya variabel bebas.
17

 

Dalam variabel ini ada satu variabel terikat yang digunakan yaitu 

Keputusan Pembelian Ulang. Keputusan Pembelian Ulang yang diteliti 

diambil dari leterasi buku, jurnal, dan karya tulis lainnya. 

2. Variabel Bebas (Variabel Independen) 

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perbahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat), variabel ini sering disebut sebagai variabel Stimulus, Predictor, 

Antecendent.
18

 

Adapun variabel Independen dalam penelitian ini ialah variabel 

Harga, Promosi dan Kualitas Produk. Sehingga akan menghasilkan 

pengaruh variabel Independen terhadap variabel Dependen. 

3. Definisi Oprasional Variabel 

Definisi oprasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk 

memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, 

instrument, serta sumber pengukuran berasal dari mana.
19

 

                                                           
17

Sugiyono, Op.Cit, h. 61 
18

Ibid. 
19

Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi, Pustaka Baru Press, 

Yogyakarta, 2015, h. 77. 
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Adapun definisi oprasional variabel dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

a. Harga dapat diartikan sebagai jumlah uang (satuan moneter) atau 

aspek lain (non moneter) yang mengandung utilitas/kegunaan tertentu 

yang diperlukan untuk mendapatkan suatu produk atau jasa.
20

 Menurut 

Tjaslim dalam Tjiptono (2015) indikator harga : 

1) Keterjangkauan harga 

2) Pertumbuhan harga pesaing 

3) Kesesuaian harga dengan kualitas produk. 

4) Kesesuaian harga dengan manfaat yang dihasilkan. 

b. Promosi adalah media untuk mengenalkan suatu produk barang dan 

jasa yang baru atau memperkuat brand image suatu produk yang telah 

ada sebelumnya. Menurut Tjiptono terdapat lima indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur promosi, yaitu : 

1) Personal Selling 

2) Periklanan 

3) Promosi penjualan 

4) Hubungan masyarakat 

5) Pemasaran Langsung. 

                                                           
20

Fandi Tjiptono, Strategi Pemasaran (Yogyakarta: Andi, 2015) 
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c. Kualitas Produk adalah keselutuhan kualitas dari produk. Seperti pada 

penelitian ini yaitu kartu paket internet, Menurut Kotler dan Amstrong 

Kualitas produk dilihat melalui indikator sebagai berikut : 

1) Performance  (Kinerja) 

2) Perceived Quality (Kualitas yang dipersepsikan) 

3) Durability (daya tahan) 

4) Conformance to specification (kesesuaian dengan spesifikasi) 

5) Features (fitur) 

6) Reliability (keandalan) 

d. Keputusan Pembelian adalah pemilihan dari dua atau lebih alternative 

pilihan keputusan pembelian, artinya bahwa seseorang dapat membuat 

keputusan, harus bersedia beberapa alternatif pilihan. Keputusan 

pembelian dapat mengarah pada bagaimana proses dalam pengambilan 

keputusan tersebut dilakukan.
21

 Menurut Kotler indikator pengambilan 

keputusan pembelian yaitu: 

1) Perhatian (Attention) 

2) Ketertarikan (Interest) 

3) Keinginan (Desire) 

4) Tindakan (Action) 

 

                                                           
21

Schiffman dan Kanuk, Op.Cit. h. 112 
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Tabel 3.1. Definisi, dimensi dan Indikator pertanyaan. 

No 
Operasional 

Variabel 

Definisi Operasional 

Variabel 
Dimensi Indikator pernyataan 

1 Variabel 

Independen  

Harga (X1 

Harga adalah sejumlah 

uang yang ditukarkan 

untuk sebuah produk 

dan jasa. 

(Kotler dan Amstrong, 

Prinsip-prinsip 

Pemasaran,2012) 

Harga yang setara 

adalah harga standar 

yang berlaku ketika 

masyarakat menjual 

barang-barang 

dagangannnya dan 

secara umum dapat 

diterima sebagai sesuatu 

yang setara bagi barang-

barang tersebut atau 

barang-barang yang 

serupa pada waktu dan 

tempat yang khusus. 

(Ibnu Taimiyah) 

a. Keterjangkauan 

harga /Tsaman al-

Mitsl 

 

b. Harga pesaing 

 

 

 

 

 

c. Kesesuaian harga 

dengan kualitas 

produk. 

 

 

 

 

 

 

 

d. Kesesuaian harga 

dengan manfaat 

yang 

dihasilkan./Iwad al 

Mitsl. 

1. Harga kartu paket internet 

yang saya gunakan 

terjangkau. 

 

1. Harga kartu paket internet 

yang saya gunakan mampu 

bersaing dengan harga kartu 

paket internet pesaing. 

2. Harga kartu paket internet 

yang saya gunakan sesuai 

dengan kemampuan atau daya 

beli masyarakat. 

 

1. Harga kartu paket internet 

yang saya gunakan sesuai 

dengan kualitas kecepatan  

yang diberikan. 

2. Harga kartu paket internet 

yang saya gunakan sesuai 

dengan kualitas 

sinyal/jaringan yang 

didapatkan. 

3. Harga kartu paket internet 

yang saya gunakan sesuai 

dengan kualitas kestabilan 

dalam koneksi internet. 

 

1. Harga kartu paket internet 

yang saya gunakan sesuai 

dengan manfaat yang 

dirasakan. 

2 Variabel 

Independen 

Promosi adalah bentuk 

persuasi langsung 

melalui penggunaan 

a. Penjualan personal 

 

 

1. Penjualan personal yang 

dilakukan oleh perusahaan 

kartu paket internet yang saya 
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Promosi (X2) berbagai insentif yang 

dapat diukur untuk 

merangsang pembelian 

produk dengan segera 

dan meningkatkan 

jumlah barang yang 

dibeli pelanggan. 

(Fandi Tjiptono, Strategi 

Pemasaran,2015) 

Promosi atau dalam istilah 

ekonomi islam disebut 

dengan at-tarwij (الترويج) 

adalah merupakan usaha 

yang dilakukan oleh 

penjual atau produsen 

untuk memperkenalkan 

produknya kepada 

konsumen dan 

mempengaruhi mereka 

untuk membelinya, baik 

dilakukan sebelum 

transaksi maupun 

sesudahnya. (Rafik Issa 

Beekum,2004) 

 

 

 

 

 

b. Periklanan 

 

 

 

 

c. Promosi penjualan 

 

 

 

 

d. Hubungan 

masyarakat/Publisit

as 

 

 

e. Informasi dari 

mulut ke mulut. 

 

 

 

 

f. Tidak mudah 

mengobral sumpah 

 

 

 

gunakan membuat saya 

tertarik untuk membeli kartu 

paket internet ini. 

 

1. Iklan yang ditampilkan kartu 

paket internet di TV,Koran 

dan Inertnet menarik, 

sehingga saya tertarik untuk 

melakukan pembelian kartu 

paket internet ini. 

 

1. Promosi penjualan kartu paket 

internet yang saya gunakan 

seperti bonus sms atau telpon, 

bonus akses internet selama 

masa aktif, diskon dan lain-

lain, membuat saya tertarik 

untuk melakukan pembelian 

kartu paket internet. 

 

1. Publisitas kartu paket internet 

yang saya gunakan sangat 

baik sehingga saya tertarik 

untuk melakukan pembelian 

kartu paket internet ini. 

 

 

1. Banyaknya informasi dari 

mulut ke mulut mengenai 

kartu paket internet yang saya 

gunakan membuat saya 

semakin termotivasi untuk 

menggunakannya. 

 

 

1. Informasi dari penjelasan 

yang diberikan menarik, jelas 

dan sesuai dengan kenyataan 

sehingga membuat saya 

tertarik untuk 

menggunakannya. 
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g. Jujur/Menghindari 

berpromosi palsu 

 

 

1. Promosi yang dilakukan oleh 

kartu paket internet yang saya 

gunakan bersifat jujur dan apa 

adanya. 

3 Variabel 

Independen 

Kualitas 

Produk (X3) 

Kualitas Produk adalah 

kemampuan suatu 

produk untuk melakukan 

fungsi-fungsinya. Bila 

suatu produk telah dapat 

menjalankan fungsi-

fungsinya dapat 

dikatakan sebagai produk 

yang memiliki kualitas 

yang baik. 

(Kotler dan Amstrong, 

Prinsip-prinsip 

Pemasaran,  2012) 

Kualitas produk pada Al-

Qur’an dinyatakan dalam 

dua istilah, yaitu al-

tayyibat dan al-rizq. Al-

tayyibat merujuk pada 

suatu yang baik, suatu 

yang murni dan baik, 

sesuatu yang bersih dan 

murni, sesuatu yang baik 

dan menyeluruh serta 

makanan yang terbaik. 

Al-rizq merujuk pada 

makanan yang diberkahi 

tuhan, pemberian yang 

menyenangkan dan 

ketetapan Tuhan. 

a. Kinerja 

 

b. Kualitas yang 

dipersepsikan 

 

 

 

c. Kesesuaian dengan 

spesifikasi 

 

d. Fitur 

 

 

 

 

e. Keandalan 

 

 

f. Bernilai 

 

 

g. Bermanfaat 

 

1. Kartu paket internet yang saya 

gunakan memiliki kecepatan 

yang tinggi. 

 

1. Kartu paket internet yang 

saya gunakan memiliki 

kualitas yang baik seperti 

untuk jaringan 4G yang stabil. 

 

1. Jumlah kuota yang didapat 

sesuai dengan jumlah kuota 

yang saya beli. 

 

1. Kartu paket internet yang 

saya gunakan mendapatkan 

fitur tambahan seperti : Gratis 

Media Sosial selama masa 

aktif kartu paket Internet dan 

lain-lain. 

 

1. Kartu paket internet yang 

saya gunakan tidak pernah 

mengalami gangguan 

jaringan. 

 

1. Kartu paket internet yang 

saya gunakan merupakan 

produk yang baik secara 

Islami dan memiliki kualitas 

yang dapat dipercaya. 

 

 

1. Paket internet yang saya 

gunakan dapat memberikan 

manfaat yang baik untuk saya. 

4 Variabel Keputusan pembelian a. Perhatian 1. Pertama kali melihat 
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Dependen 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

adalah suatu proses 

penyelesaian masalah 

yang terdiri dari 

menganalisa atau 

pengenalan kebutuhan 

dan keinginan, pencarian 

informasi, penilaian 

sumber-sumber seleksi 

terhadap alternative 

pembelian, keputusan 

pembelian, dan perilaku 

setelah pembelian. 

Keputusan pembelian 

bisa juga dikatakan 

perilaku pembelian 

seseorang dalam 

menentukan suatu 

pilihan produk untuk 

mencapai kepuasan. 

(Kotler dan Amstrong, 

Prinsip-prinsip 

Pemasaran,  2008) 

 

 

 

 

b. Minat 

 

 

c. Keinginan 

 

 

d. Tindakan 

warna/tampilan produk 

membuat saya tertarik. 

2. Pertama kali mendengar suara 

produk membuat saya tertarik. 

 

 

1. Saya tertarik memegang kartu 

paket internet. 

2. Saya tertarik mencoba kartu 

paket internet. 

1. Saya tertarik mengetahui 

lebih jauh informasi produk 

2. Saya tertarik membeli produk 

kartu paket internet. 

 

1. Saya memutuskan utuk 

membeli produk kartu paket 

internet. 

 

 

D. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data berarti: menimbang, menyaring, mengatur dan 

mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar 

memilih secara hati-hati data relevan tepat, dan berkaitan dengan masalah 

yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan ialah menggolongkan, 

menyusun menurut aturan tertentu.
22

 

Dari data-data yang diperoleh baik bahan data primer, maupun bahan 

data sekunder kemudian dikumpulkan, diolah dilakukan dengan cara: 

                                                           
22

 Ibid. h. 78 
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1. Pemerikasaan dan editing yaitu mengoreksi apakah  data yang terkumpul 

sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah. 

2. Penandaan data (coding) yaitu member catatan atau tanda menyatakan 

jenis sumber data. 

3. Rekontruksi data (reconstructing) yaitu menyusun ulang data secara 

teratur, berurutan, logis sehingga mudah di pahami dan di interpretasikan. 

4. Sistematisasi data (systematizing) yaitu mendapatkan data menurut 

kerangka sistematika bahsan berdasarkan urutan masalah.
23

 

E. Metode Analisis Data 

1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

a. Uji Validitas Kuisioner 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi 

pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh 

peneliti. Jadi, validitas adalah seberapa jauh alat dapat mengukur hal 

atau subjek yang ingin diukur.
24

 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir 

dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. 

Uji validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir pertanyaan di uji 

validitasnya. Untuk  mengkaji tingkat validitas kuisioner dipergunakan 

                                                           
23

Abdul Kadir Muhammad, Pengantar Metotodologi Research (Bndung: Alumni 1998) 

h. 126 
24

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif  Dan R&D,(Bandung: Alfabeta, 

2012)h. 195 
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rumus korelasi product moment dengan angka kasar (rxy) yang 

dikemukakan oleh Pearson, karena datanya terdiri dari variabel X dan 

Y, sehingga untuk mengetahui indeks validitasnya dilakukan dengan 

mengkorelasikan dua variabel tersebut. Rumus korelasi product 

moment  yaitu: 

    
             

√                           
 

Keterangan: 

Rxy = Koefisien korelasi antar variabel X dan variabel Y  

N  = Jumlah sampel 

∑ X = Jumlah skor X 

∑ Y = Jumlah skor Y 

XY  =Skor rata-rata dari X dan Y 

Kriteria pengujian jika rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi 

0,05 maka alat ukur tersebut valid. Begitu pula sebaliknya, jika rhitung < 

rtabel maka alat ukur tersebut tidak valid. 

Uji validitas dapat dihitung dengan cara praktis yaitu dengan 

metode komputerisasi SPSS 23. Instrumen dinyatakan valid apabila 

rhitung < rtabel dan sebaliknya jika rhitung < rtabel maka instrumen 

dinyatakan tidak valid. Sedangkan apabila probabilitas (sig) < 0,05 

maka instrument dinyatakan valid dan sebaliknya apabila probabilitas 

(sig) < 0,05 maka instrument dinyatakan tidak valid. 
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b. Uji Reliabilitas Kuisioner 

Reliabilitas adalah ketelitian dan ketepatan teknik pengukuran. 

Rumus reliabilitas ini digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat 

ukur dapat dipercaya atau diandalkan dalam penelitian. Untuk menguji 

reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach karena data yang 

diukur berupa data dengan skala likert. Jawaban kuisioner pada skala 

likert mempunyai gradasi dari sangat tinggi sampai sangat rendah. 

Alpha Cronbach merupakan suatu koefisisen reliabilitas yang 

mencerminkan seberapa baik item pada suatu rangkaian berhubungan 

secara positif satu dengan lainnya. Alpha Cronbach dihitung  dalam 

batasan interkorelasi rata-rata antara item yang mengukur konsep. 

Semakin dekat Alpha Cronbach dengan 1 semakin tinggi reliabilitas 

konsistensi internalnya.
25

 Teknik perhitungan reliabilitas dengan 

koefisien Alpha Cronbach sebagai berikut: 

r11 = [
 

     
  [1-

     

    
] 

Keterangan: 

r11       = Reliabilitas instrument 

k       = Banyaknya butir pertanyaan 

      = jumlah varian butir 

         = Varian total 

                                                           
25

Koestoro dan Basrowi, Strategi Penelitian Sosial, (Surabaya: Yayasan Kampusiana, 

2006) h. 243. 
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Dengan kriteria pengujian jika rhitung < rtabel dengan taraf 

signifikansi 0,05, maka alat ukur tersebut reliabel. Begitu pula 

sebaliknya, jika rhitung < rtabel maka alat ukur tersebut tidak reliabel. 

Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas akan menggunakan 

program SPSS 23. Untuk pengujian ini peneliti juga menggunakan 

batasan nilai sebesar 0,7. Jika nilai pada hasil reliabilitas kurang dari 

0,7 maka hasil tersebut dikatakan tidak baik. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat 

variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal 

dalam model regresi.
26

 

Uji normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi 

normal ataukah tidak.  

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya 

variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel 

independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen 

akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu untuk uji ini 

juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan 

                                                           
26

Iqbal Hasan,Ibid. h. 20  
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keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

c. Uji Heteroskedastisiitas 

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance 

residual suatu periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan 

pola gambar Scatterplot, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas 

jika titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau sekitar 0, titik-

titik data tidak mengumpulhanya diatas atau dibawah saja, penyebaran 

titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar 

kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik-titik data 

tidak berpola.
27

 

d. Uji Hipotesis 

1. Teknik Analisis Regresi Linier Berganda 

Penerapan analisis sederhana Sugiono sebagai 

berikut:”analisis regresi linier digunakan peneliti, bila peneliti 

bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) 

variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai 

faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya), jadi 

                                                           
27

Ibid, h. 159-160 
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analisis regresi berganda dilakukan bila jumlah variabel 

independennya minimal dua.
28

 

Regresi Linier Berganda digunakan untuk menguji 

kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yang 

modelnya sebagai berikut:
29

 

Y=a+b1X1+ b2X2+ b3X3+e 

Dimana:  

Y = variabel dependen yaitu keputusan pembelian 

X1 = variabel independen harga 

X2 = variabel independen promosi  

X3 = variabel independen kualitas produk 

b1 = Koefisien Harga 

b2 = Koefisien Promosi  

b3 = koefisien Kualitas Produk 

a = nilai konstanta 

e = eror term 

Data yang telah dikumpulkan dan tersusun secara sistematis 

kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. 

 

 

                                                           
28

Sugiono, Op.Cit.h. 210 
29

Wiratna Sujarweni, Op.Cit, h. 160  
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2. Uji Koefisisen Determinan (R
2
) 

Fungsi dari uji R
2
 yaitu untuk mengukur sejauh mana 

kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. 

Uji R
2
 dinyatakan dalam presentase yang nilainya berkisaran antara 

0<R
2
<1. Criteria pengujiannya yaitu sebagai berikut. 

a. Jika nilai R
2
 mendekati 0 menunjukan pengaruh yang semakin 

kecil. 

b. Jika nilai R
2
 mendekati 1 menunjukan pengaruh yang semakin 

kuat. 

3. Uji Simultan (F)  

Fungsi uji F yaitu untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen yang dimaksudkan dalam persamaan regresi secara 

bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen.
30

 Kriteria 

pengujiannya yaitu sebagai berikut : 

a) Jika F hitung > F tabel dengan dk pembilang k dan dk penyebut n-

k-1 dan α = 0,05 maka H0 ditolak dan jika sebaliknya maka H0 

diterima. 

b) Jika sig.< 0,05 maka H0 ditolak dan jika sebaliknya maka H0 

diterima. 

 

 

                                                           
30

 Sugiono, Op.Cit, h. 34 
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4. Uji Parsial (Uji T) 

Digunakan untuk menguji apakah pertanyaan hipotesis 

benar. Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh 

pengaruh suatu variabel penjelas secara individual dalam 

menerangkan variabel terikat. Kriteria pengujiannya yaitu sebagai 

berikut.
31

 

b) Jika t hitung > t tabel dengan dk = n-2 dan α = 0,05, maka H0 

ditolak dan jika sebaliknya maka H0 diterima. 

c) Jika sig. < 0,05 maka H0 ditolak dan jika sebaliknya maka H0 

diterima. 

 

 

                                                           
31

 Ibid, h. 34  
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di IAIN raden intan

lampung berdiri pada tahun 2015 merupakan suatu langkah awal mencetak

generasi yang paham terhadap ekonomi syariah yang pada saat itu hanya

terdapat 2 jurusan yakni Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah. Saat ini

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung yang

telah beralih status menjadi UIN Raden Intan Lampung telah memperoleh

surat izin dari Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI untuk membuka 2

jurusan baru, yaitu jurusan Akuntansi Syariah dan Manajemen Bisnis

Syariah, juga telah berdiri 3 gedung perkuliahan dengan 29 ruang

perkuliahan yang menunjang dalam perkuliahan ditambah dengan 1 ruang

dosen sebagai tempat para dosen dan karyawan. Fasilitas yang terdapat di

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung semakin

hari semakin disempurnakan untuk mahasiswa/I dapat mengaplikasikan

antara teori dan praktiknya, diantaranya: sebuah Bank Mini Syariah

Mandiri yang dibuat dengan bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri

untuk mahasiswa belajar akad-akad, sistem, manajemen, dan lainnya yang

memang sudah dipelajari dalam bangku perkuliahan. Selain itu ada juga

Laboratorium Komputer yang digunakan mahasiswa/I untuk belajar
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pengoperasian komputer agar lebih baik, selanjutnya ada Koprasi yang

menyediakan kebutuhan mahasiswa/I, dosen, dan karyawan. Dimana

koprasi tersebut dibantu oleh sebagian kecil mahasiswa yang menjalankan

akad-akad syariah. Selanjutnya ada ruang Aula sebagai sarana mahasiswa

dalam mengadakan event-event besar.

2. Visi, Misi, Tujuan dan Jurusan

a. Visi

Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang unggul dan

kompetitif dalam pengkajian, pengembangan, praktik Ekonomi Bisnis

Islam yang berwawasan lingkungan.

b. Misi

1) Membangun manajemen professional dalam mengelola sumber

daya perguruan tinggi sehingga menghasilkan perguruan tinggi

yang unggul dan kompetitif.

2) Membangun dan mengembangkan kerjasama nasional, regional

dan internasional.

3) Membangun dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses

pembelajaran dan pelayanan.

4) Mengembangkan riset-riset dibidang ekonomi Islam, perbankan

syariah dan akuntansi syariah yang dibutuhkan masyarakat.

5) Mengembangkan SDM berkualitas dengan meningkatkan

kompetensi dosen dan staf.
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6) Mengembangkan kurikulum berdasarkan pada inovasi dan

kebutuhan masyarakat.

7) Mengembangkan model pengabdian masyarakat berbasis integrasi

ilmu dan berorientasi pada pelestarian lingkungan.

8) Mengembangkankan kompetensi keilmuan mahasiswa sehingga

menghasilkan alumni yang professional dibidang Ekonomi dan

Bisnis Islam yang dilandasi oleh nilai-nilai keIslaman dan

berwawasan lingkungan.

c. Tujuan

1) Menghasilkan sarjana di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang

bertaqwa, berilmu, memiliki integritas professional.

2) Menghasilkan sarjana yang mampu menggabungkan teori-teori ilmu

ekonomi dan bisnis Islam modern dengan nilai-nilai ke Islaman dan

kemanusiaan.

3) Melahirkan lulusan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan

dibidangnya, serta memiliki pengetahuan agama dan umum yang

memadai sehingga mampu berperan dalam mewujudkan Islam sebagai

agama Rahmatan Lil Alamin.

3. Program Studi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung

yang saat ini berubah menjadi UIN Raden Intan Lampung telah berdiri 3

program studi. Dimana mulai dari 2008-2017 rata-rata mahasiswa yang
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mendaftar dan diterima selalu mengalami peningkatan hal ini menjadi

tolak ukur keberhasilan dalam pengembangan ekonomi syariah. Adapun

Program studi yang dimaksud sebagai berikut:

a. Ekonomi Syariah (Mulai 2006-Sekarang)

b. Perbankan Syariah (Mulai 2013-Sekarang)

c. Akutansi Syariah (Mulai 2017-Sekarang)

d. Manajemen Bisnis Syariah (Mulai 2017-Sekarang)

4. Karakteristik Responden

Karakteristik responden pada bagian ini penulis akan membahas

mengenai karakteristik responden yang berdasarkan jenis kelamin,jurusan,

semester, kartu paket internet yang digunakan, sumber uang saku, rata-rata

uang saku dan besar biaya pengeluaran per bulan dan besar biaya

pengeluaran kartu paket internet perbulan . Data tersebut diambil dari

masing-masing responden, pengumpulan data responden ini dilakukan

menggunakan teknik purposive sampling yaitu sampel yang dipilih secara

cermat sehingga relevan dengan desain penelitian. Penelitian ini dilakukan

pada mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tanggal 03

Oktober 2017 pukul 10.30 WIB sampai 6 Oktober 2017 pukul 15.00 WIB

dengan jumlah responden sebanyak 96 orang.
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a. Jenis Kelamin Responden

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Berdasakan keterangan dari tabel tersebut dapat diketahui

bahwa jenis kelamin responden (L) ialah Laki-laki sebanyak 30 orang

atau 31,3 %, sedangkan responden (P) ialah Perempuan berjumlah 66

orang atau 68,8 %. Jadi, dalam penelitian ini berjumlah 96 responden

yang seluruhnya adalah Mahasiswa/I Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam UIN Raden Intan Lampung.

b. Jurusan Responden

Table 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Jurusan

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid AS 20 20.8 20.8 20.8

ES 45 46.9 46.9 67.7
PS 31 32.3 32.3 100.0
Total 96 100.0 100.0

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Tabel berikut menunjukan bahwa responden yang memilih

jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan

Lampung yaitu sebesar 20,8% atau 20 orang ialah jurusan Akuntasi

Table 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Laki-Laki 30 31.3 31.3 31.3

perempuan 66 68.8 68.8 100.0
Total 96 100.0 100.0
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Syariah (AKT), lalu 46,9% atau 45 orang ialah jurusan Ekonomi

Syariah (ES), sedangkan 32,3% atau 31 orang ialah jurusan Perbankan

Syariah (PS).

c. Semester Responden

Table 4.3
Distribusi Responden Berdasarkan Semester

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 3 32 33.3 33.3 33.3

5 25 26.0 26.0 59.4
7 39 40.6 40.6 100.0
Total 96 100.0 100.0

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Dari data diatas, responden diketahui bahwa 32 orang atau

33,3% responden semester 3, lalu 25 orang atau 26% responden

semester 5, selanjutnya 39 orang atau 40,6 % responden semester 7.

d. Kartu Paket Internet Responden

Table 4.4
Distribusi Responden Berdasarkan Kartu Paket Internet

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 3 34 35.4 35.4 35.4

AXIS 23 24.0 24.0 59.4
INDOSAT 15 15.6 15.6 75.0
SMARTFREN 4 4.2 4.2 79.2
TELKOMSEL 16 16.7 16.7 95.8
XL 4 4.2 4.2 100.0
Total 96 100.0 100.0

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Pada bagian ini, peneliti memberikn penjelasan tentang kartu

paket internet yang digunakan oleh responden saat ini. Data diatas
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menunjukan bahwa 34 orang atau 35,4% memakai kartu 3 (Tri), 23

orang atau 24% memakai kartu Axis, 15 orang atau 15,6% memakai

kartu Indosat, 4 orang atau 4,2% memakai kartu Smartfren, 16 orang

atau 16,7% memakai kartu Telkomsel, 4 orang atau 4,2% memakai

kartu XL.

e. Sumber Uang Saku Responden

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Dilihat dari sumber uang saku yang digunakan oleh responden

selama masa kuliah ini, ditemukan bahwa 5 orang atau 5,2% sumber

uang saku dari Bekerja, 75 orang atau 78,1% sumber uang saku dari

orang tua, 14 orang atau 14,6% sumber uang saku dari orang tua dan

bekerja dan 2 orang atau 2,1% dari lain-lain(beasiswa).

Table 4.5
Distribusi Responden Berdasarkan dari Sumber Uang Saku

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Bekerja 5 5.2 5.2 5.2

Lain-lain 2 2.1 2.1 7.3
Orang Tua 75 78.1 78.1 85.4
Orang Tua &
Bekerja 14 14.6 14.6 100.0

Total 96 100.0 100.0
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f. Rata-Rata Uang Saku Responden

Table 4.6
Distribusi Responden Berdasarkan Rata-Rata Uang Saku

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid <  500.000 62 64.6 64.6 64.6

> 1.000.000 6 6.3 6.3 70.8
500.000 -
1.000.000 28 29.2 29.2 100.0

Total 96 100.0 100.0
Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Pada bagian ini, didapatkan data pada tabel rata-rata uang saku

yang didapati oleh masing-masing responden sebanyak 6 orang atau

6,3 % rata-rata uang sakunya > 1.000.000, 6 orang atau 6,3% rata-rata

uang sakunya 500.000-1.000.000, 62 orang atau 64,6% rata-rata uang

sakunya < 500.000 Rata-rata uang saku responden diambil dari sumber

uang saku yang didapatkan.

g. Besar Pengeluaran untuk Kartu Paket Internet Responden Dalam

Sebulan

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Table 4.7
Distribusi Responden Berdasarkan Pengeluaran Kartu Paket

Internet dalam Sebulan

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid < 50.000 52 54.2 54.2 54.2

> 100.000 3 3.1 3.1 57.3
50.000 - 100.000 41 42.7 42.7 100.0
Total 96 100.0 100.0
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Selanjutnya, pada tabel diatas menerangkan bahwa biaya

pengeluaran paket internet yang dikeluarkan masing-masing responden

ialah 51 orang atau 53,1% mengeluarkan biaya paket internet perbulan

sebesar < 50.000, 3 orang atau 3,1% mengeluarkan biaya paket

internet perbulan sebesar >100.000, 41 orang atau 42,7%

mengeluarkan biaya perbulan sebesar 50.000-100.000.

A. Hasil Analisis Data dan Pembahasan

1. Pengaruh Harga, Promosi dan Kualitas Produk terhadap Keputusan

Pembelian Kartu Paket Internet.

a. Deskripsi Jawaban Responden

Deskripsi jawaban responden sebelum mengalami pengolahan

data, penulis akan menyampaikan hasil distribusi jawaban responden

berdasarkan pembagiannya: Variable Harga, Variabel Promosi,

Variabel Kualitas Produk dan Variabel Kaputusan Pembelian.

1) Variabel Harga (X1)

Distribusi jawaban responden pada Variabel Harga dapat

dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 4.8

Distribusi Jawaban Responden Variabel Harga

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Berdasarkan data diatas sebagian besar responden yang

dipilih penulis memberikan jawaban setuju. Dimana hasil

terbanyaknya berturut-turut terdapat pada X1.1, X1.2 dan X1.7 yaitu

harga kartu paket internet terjangkau, harga kartu paket internet

yang  digunakan mampu bersaing dengan harga kartu paket

internet pesaing dan harga kartu paket internet sesuai dengan

dengan manfaat yang dihasilkan dimana sebesar 69 responden atau

71,9%. Dan hasil terkecil atau sangat tidak setuju terdapat pada

X1.4, X1.5 dan X1.6 yaitu harga sesuai dengan kualitas kecepatan

yang diberikan, sesuai dengan jaringan/ sinyal yang didapatkan dan

sesuai dengan kestabilan dalam koneksi internet sebesar 1 % dan

X1.7 tidak ada yang memilih. Data tersebut dapat diidentifikasi

bahwa mahasiswa Fakultas FEBI UIN Raden Intan Lampung

setuju bahwa kartu paket internet yang mereka gunakan harganya

terjangkau dan mampu bersaing dengan kartu paket internet lain.

No PERTANYAAN
SS

S RR TS STS
TOTAL

F % F % F % F % F % F %
1 X1.1 28 29.2 62 64.6 3 3.1 3 3.1 0 0 96 100
2 X1.2 14 14.6 69 71.9 11 11.5 2 2.1 0 0 96 100
3 X1.3 32 33.2 54 56.3 8 8.3 2 2.1 0 0 96 100
4 X1.4 17 17.7 38 39.6 33 34.4 7 7.3 1 1 96 100
5 X1.5 18 18.8 53 55.2 22 22.9 2 2.1 1 1 96 100
6 X1.6 11 11.5 51 53.1 30 3.3 3 3.1 1 1 96 100
7 X1.7 13 13.5 64 66.7 17 17.7 2 2.1 0 0 96 100
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2) Variabel Promosi (X2)

Distribusi jawaban responden pada Variabel Promosi dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Distribusi Jawaban Responden Variabel Promosi

PERTANYAAN
SS S RR TS STS TOTAL

F % F % F % F % F % F %

X2.1 7 7.3 11 11.5 22 22.9 55 7.3 1 1 96 100

X2.2 8 8.3 10 10.4 21 21.9 56 58.3 1 1 96 100

X2.3 22 22.9 6 6.3 19 19.8 48 50 1 1 96 100

X2.4 6 6.3 7 7.3 17 17.7 66 68.8 0 0 96 100

X2.5 16 16.7 3 3.1 19 19.8 58 60.4 0 0 96 100

X2.6 13 13.5 2 2.1 24 25 55 57.3 2 2.1 96 100

X2.7 12 12.5 35 36.5 41 42.7 7 7.3 1 1 96 100

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Berdasarkan data diatas sebagian besar responden yang

diambil peneliti memberikan jawaban tidak setuju. Dimana hasil

terbanyak tidak setuju pada item X2.4 yaitu promosi dalam bentuk

publisitas tidak mempengaruhi konsumen dalam menentukan

keputusan pembelian kartu paket internet. sebesar 66 responden

atau 68,8%. Dari data tersebut dapat diidentifikasi bahwa perilaku

keputusan pembelian kartu paket internet pada mahasiswa tidak

berhubungan dengan promosi, baik itu dalam bentuk publisitas,

iklan maupun penjualan personal.
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3) Variabel Perilaku Kualitas Produk (X3)

Distribusi jawaban responden pada Variabel Kualitas Produk

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10
Distribusi Jawaban Responden Variabel Kualitas Produk

PERTANYAAN SS S RR TS STS TOTAL
F % F % F % F % F % F %

X3.1 10 10.4 35 36.5 34 35.4 15 15.6 2 2.1 96 100
X3.2 19 19.8 42 43.8 23 24 11 11.5 1 1 96 100
X3.3 20 20.8 54 56.3 13 13.5 6 6.3 3 3.1 96 100
X3.4 12 12.5 47 49 17 17.7 20 20.8 0 0 96 100
X3.5 3 3.1 16 16.7 21 21.9 48 50 8 8.3 96 100
X3.6 8 8.3 26 27.1 48 50 12 12.5 2 2.1 96 100
X3.7 13 13.5 61 63.5 16 16.7 6 6.3 0 0 96 100

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Berdasarkan data di atas penulis mendapatkan bahwa

sebagian besar responden yang diambil memberikan jawaban

setuju. Dimana hasil terbanyak terdapat pada item X3.3 yaitu

adanya kesesuaian kualitas produk dengan spesifikasi kartu paket

internet yang dibeli yaitu jumlah kuota yang didapatkan sesuai

dengan jumlah yang dibeli yaitu sebesar 54 responden atau 56,3 %

dan pada item X3.7 dimana kartu paket internet yang digunakan

memberikan manfaat yang baik untuk penggunanya. Kemudian

hasil terkecilnya ada pada X3.4. dan X3.7 yaitu sebesar 0% atau

tidak ada yang memilih. Dari data tersebut dapat diidentifikasi

bahwa banyaknya mahasiswa menggunakan kartu paket internet

yang saat ini digunakan adalah aggapaan mahasiswa akan
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kesesuaian kartu pakeet ineternet terhadap spesifikasi dan manfaat

yang dihasilkan dari kartu paket internet itu sendiri.

4) Variabel Keputusan Pembelian

Distribusi jawaban responden pada Variabel Keputusan

Pembelian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.11
Distribusi Jawaban Responden Variabel Keputusan

Pembelian
PERTANYAAN SS S RR TS STS TOTAL

F % F % F % F % F % F %

Y1.1 6 6.3 48 50 26 27.1 14 14.6 2 2.1 96 100

Y1.2 2 42.1 74 77.1 19 19.8 1 1 0 0 96 100

Y1.3 8 8.3 60 62.5 16 16.7 8 8.3 4 4.2 96 100

Y1.4 10 10.4 68 70.8 10 10.4 4 4.2 4 4.2 96 100

Y1.5 10 10.4 56 58.3 20 20.8 9 9.4 1 1 96 100

Y1.6 13 13.5 70 72.9 10 10.4 1 1 2 2.1 96 100

Y1.7 13 13.5 75 78.1 6 6.3 0 0 2 2.1 96 100
Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Berdasarkan data di atas penulis mendapatkan bahwa

sebagian besar responden yang diambil memberikan jawaban

setuju. Dimana hasil terbanyak setuju terdapat pada item Y1.7 dan

Y1.2 yaitu mahasiswa memutuskan untuk membeli produk kartu

paket internet dan pertama kali mendengar mengenai produk

membuat tertarik untuk membeli yaitu sebesar 75 responden atau

78.1 % dan 74 responden atau 77.1 %. Sedangkan jawaban sangat

tidak setuju terkecil pada item Y1.2 dimana pertama kali mendengar

tentang produk membuat orang tertarik untuk membeli kartu paket
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internet yaitu sebesar 1 responden atau sebesar 1 %. Dari data

tersebut dapat diidentifikasi bahwa banyaknya mahasiswa

menggunakan kartu paket internet disebabkan karena dimensi

Attention (perhatian) dalam hal ini pendengaran mereka mengenai

kartu paket internet yang akhirnya membuat mereka untuk

melakukan Action dalam hal ini yaitu memutuskan untuk membeli

kartu paket internet.

b. Alat Uji Kuisioner

1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketetapan suatu

item dalam kuesioner atau skala yang ingin diukur. Dalam

penentuan valid atau tidaknya item yang digunakan, kegiatan yang

harus dilakukan adalah dengan membandingkan rhitung dengan rtabel

dimana taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 dengan N=

96. Untuk mengetahui tingkat validitas tersebut, maka akan

dilakukan terlebih dahulu ginunakan statistic dengan munggunakan

program SPSS 23, adapun hasil outpunya dapat dilihat dari tabel

dibawah ini.
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Tabel 4.12
Uji Variabel Variabel Harga (X1)

Item
Pernyataan r hitung r tabel Kesimpulan
soal 1 0,409 0,200 Valid
soal 2 0,272 0,200 Valid
soal 3 0,572 0,200 Valid
soal 4 0,786 0,200 Valid
soal 5 0,734 0,200 Valid
soal 6 0,790 0,200 Valid
soal 7 0,618 0,200 Valid

Sumber : Data primer diolah tahun 2017
Dapat dilihat bahwa berdasarkan tabel diatas, secara

keseluruhan item pertanyaan pada variable X1 dapat dinyatakan

valid karena seluruh item pernyataan memiliki nilai rhitung yang

lebih besar dari hasil rtabel sebesar 0,200.

Tabel 4.13
Uji Variabel Variabel Promosi (X2)

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan data diatas menunjukan bahwa

item pertanyaan pada X2 dapat dinyatakan valid karena seluruh

pertanyaan memiliki nilai rhitung lebih besar dari rtabel sebesar 0,200.

item
pernyataan

r
hitung

r
tabel kesimpulan

soal 1 0,661 0,200 Valid
soal 2 0,651 0,200 Valid
soal 3 0,507 0,200 Valid
soal 4 0,663 0,200 Valid
soal 5 0,448 0,200 Valid
soal 6 0,694 0,200 Valid
soal 7 0,577 0,200 Valid
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Tabel 4.14
Uji Variabel Variabel Kualitas Produk (X3)
item

pernyataan
r

hitung
r

tabel kesimpulan
soal 1 0,658 0,200 Valid
soal 2 0,699 0,200 Valid
soal 3 0,482 0,200 Valid
soal 4 0,447 0,200 Valid
soal 5 0,544 0,200 Valid
soal 6 0,607 0,200 Valid
soal 7 0,357 0,200 Valid

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Berdasarkan data diatas secara keseluruhan item pertanyaan

pada variable X3 dapat dinyatakan valid karena seluruh item

pertanyaan memiliki nilai rhitung lebih besar dari rtabel sebesar 0,200.

Tabel 4.15
Uji Variabel Variabel Keputusan Pembelian (Y)

item
pernyataan

r
hitung

r
tabel kesimpulan

soal 1 0,658 0,200 Valid
soal 2 0,699 0,200 Valid
soal 3 0,482 0,200 Valid
soal 4 0,447 0,200 Valid
soal 5 0,544 0,200 Valid
soal 6 0,607 0,200 Valid
soal 7 0,357 0,200 Valid

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Berdasarkan data diatas secara keseluruhan item pertanyaan

pada variable Y dapat dinyatakan valid karena seluruh item

pertanyaan memiliki nilai rhitung lebih besar dari rtabel sebesar 0,200.
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2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat

ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap

konsisten jika pengukurannya diulang. Dalam hal ini uji reliabilitas

dilakukan dengan menggunkan metode Cronbach’s Alpha,dengan

kriteria bahwa tingkat alpha hitung lebih besar dari koefisien Alpha

Cronbach sebesar 0,70 maka data yang di ujikan memiliki tingkat

reliabilitas yang baik. Adapun pengukuran tingkat alpha dilakukan

dengan menggunakan program SPSS 23. Adapun hasil dari

perhitungannya dapat terlihat pada tabel hasil output SPSS 23

dibawah ini.

Tabel 4.16
Hasil Reabilitas

Variabel Harga(X1)

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Hasil uji reliabilitas variable X1 dapat dilihat ada hasil

output Reliability Statistics pada tabel diatas. Dimana hasil yang

diperoleh dari nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,714 dan karena

hasil tersebut lebih dari nilai koefisien Alpha Cronbach’s sebesar

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.714 7
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0,70 maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian ini

reliabel.

Tabel 4.17
Hasil Reabilitas

Variabel Promosi (X2)

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Hasil uji reliabilitas variable X2 dapat dilihat ada hasil

output Reliability Statistics pada tabel diatas. Dimana hasil yang

diperoleh dari nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,737 dan karena

hasil tersebut lebih dari nilai koefisien Alpha Cronbach’s sebesar

0,70 maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian ini

reliable.

Tabel 4.18
Hasil Reabilitas

Variabel Kualitas Produk (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.720 7
Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Hasil uji reliabilitas variable X3 dapat dilihat ada hasil

output Reliability Statistics pada tabel diatas. Dimana hasil yang

diperoleh dari nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,720 dan karena

hasil tersebut lebih dari nilai koefisien Alpha Cronbach’s sebesar

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.737 7
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0,70 maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian ini

reliable.

Tabel 4.19
Hasil Reabilitas

Variabel Keputusan Pembelian (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.763 7
Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Hasil uji reliabilitas variable Y dapat dilihat ada hasil

output Reliability Statistics pada tabel diatas. Dimana hasil yang

diperoleh dari nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,763 dan karena

hasil tersebut lebih dari nilai koefisien Alpha Cronbach’s sebesar

0,70 maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian ini

reliable.

c. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik merupakan persyaratan statistik harus

dipenuhi pada analisis berganda dalam hal ini penulis mengambil

sistem pengelolahan datanya menggunkana SPSS 23 untuk mengelola

data. Hal ini juga merupakan salah satu keilmuan yang didapati

penulis dalam perkuliahan. Adapun uji asumsi klasiknya sebagai

berikut:
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1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data

terdistribusi secara normal atau tidaknya. Untuk itu data yang telah

ada sebelumnya harus diuji agar memenuhi persyaratan normalitas,

alat uji yang digunakan adalah uji one sample kolmogrov-smirnov.

Data dinyatakan terdistribusi secara normal jika nilai signifikansi

lebih besar dari 0,05. Hasil analisis terhadap asumsi normalitas

dengan kolmogorof-smirnov terhadap nilai residual dari persamaan

regresi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.20
Uji Normalitas

S

a

Sumber: Data primer diolah tahun 2017

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel diatas dengan

menggunakan metode kolmogorov-smirnov menunjukkan bahwa

nilai signifikansi pada kolmogorov Smirnov dengan jumlah sampel

(N) sebesar 96 adalah 0,200.  Dengan demikian, data dari

penelitian ini terdistribusi secara normal karena nilai signifikansi

lebih besar dari 0,05 atau 0,200 > 0,05 sehingga model regresi

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic Df Sig. Statistic df Sig.

Unstandardized

Residual
.054 96 .200* .981 96 .174

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction
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dapat digunakan untuk pengujian hipotesis atau data tersebut

dikatakan normal.

2) Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat terdapat

gangguan atau tidak terhadap data di mana multkolineritas terjadi

apabila ada kolerasi antar variabel independen. Dengan demikian

uji ini dilakukan agar data yang ada harus terbebas dari gangguan

multikolinieritas. Uji ini dilakukan  dengan melihat nilai VIF

(Variance Inflation Factor) dengan ketentuan harus berada

dibawah 10,  hal ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.21
Uji Multikolinieritas

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardi

zed

Coefficie

nts

t Sig.

Collinearity

Statistics

B

Std.

Error Beta

Tolera

nce VIF

1 (Constant) .107 3.872 .028 .978

Harga .562 .074 .567 7.552 .000 .827 1.210

Promosi .160 .155 .071 1.034 .304 .994 1.006

Kualitas

Produk
.289 .071 .306 4.059 .000 .823 1.216

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian
Sumber: Data primer diolah tahun 2017
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Berdasarkan uji multikolinieritas diatas dapat dijelaskan

bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas antara masing-masing

variabel independen dalam model regresi yaitu dengan melihat VIF

dan nilai tolerance. Hasil perhitungan tolerance menunjukkan

tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance

kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antara variabel

independen. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Faktor

(VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel

independen yang memiliki nilai VIF kurang dari 10.

3) Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual

satu pengamatan yang lain. Jika variance dan residual satu

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan

jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik

adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi

heteroskedastisitas. Cara memprediksi ada atau tidaknya

heteroskedastisitas dapat dilihat dengan hasil dari Uji Korelasi

Spearman, Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.22
Uji Heteroskedastisitas

Correlations
ABS_RE

S
Harga

Promo
si

Kualitas
Produk

Spearman's
rho

ABS_RES

Correlation
Coefficient

1.000 -.032 -.084 -.042

Sig. (2-tailed) . .755 .413 .683
N 96 96 96 96

Harga

Correlation
Coefficient

-.032 1.000 .419** .021

Sig. (2-tailed) .755 . .000 .836
N 96 96 96 96

Promosi

Correlation
Coefficient

-.084 .419** 1.000 .133

Sig. (2-tailed) .413 .000 . .198
N 96 96 96 96

Kualitas
Produk

Correlation
Coefficient

-.042 .021 .133 1.000

Sig. (2-tailed) .683 .836 .198 .
N 96 96 96 96

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Sumber: Data primer diolah tahun 2017

Hasil pengolahan data heteroskedastisitas dapat diketahui

bahwa korelasi ketiga variabel independen dengan Absolut

Residual (ABS_RES) nilai signifikansinya lebih dari 0,05.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ada

masalah heteroskedastisitas.

d. Hasil Uji Hipotesis

1) Teknik Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda berfungsi untuk menganalisis

hubungan dan pengaruh antara satu variabel terikat terhadap

dua/lebih varibel bebas. Pada penelitian ini dilakukan analisis
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regresi linier berganda antara variabel-variabel berikut ini: Harga

(X1), Promosi (X2) dan Kualitas Produk (X3) terhadap Keputusan

Pembelian (Y) dari hasil pengelolahan data penelitian sebagai

berikut :

Tabel 4.24
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) .107 3.872 .028 .978

Harga .562 .074 .567 7.552 .000
Promosi .160 .155 .071 1.034 .304
Kualitas Produk .289 .071 .306 4.059 .000

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian
Sumber: Data primer diolah tahun 2017

Berdasarkan hasil data yang diperoleh pada tabel

coefficient regresi berganda, maka dapat diperoleh persamaan

sebagai berikut:

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e

Y = 0,107 + 0,562 X1+ 0,160 X2 + 0,289 X3 + e

Dari persamaan tersebut dapat menunjukan bahwa:

Nilai a = 0,107

X1 = Harga

X2= Promosi

X3= Kualitas Produk

Y = Keputusan Pembelian
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E = error term

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan mengenai

hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas,

dimana:

a) Nilai konstanta atau a = 0,107 menunjukkan besarnya

Keputusan Pembelian yang diberikan adalah 0,107 jika

variabel Harga (X1), Promosi (X2) dan Kualitas Produk

(X3) adalah 0 (nol).

b) Adapun koefisien regresi variabel Harga (X1) sebesar

0.562 artinya jika Harga mengalami peningkatan sebesar

1% maka Keputusan Pembelian (Y) akan mengalami

peningkatan sebesar 0,107%. Koefisien bernilai positif

berarti terjadi hubungan yang searah antara Harga dan

Keputusan Pembelian, maka apabila nilai Harga meningkat

maka nilai Perilaku Keputusan pembelian juga meningkat.

c) Begitu juga dengan koefisien regresi variabel Promosi (X2)

sebesar 0,160 artinya jika Promosi mengalami peningkatan

maka nilai Keputusan Pembelian juga meningkat. Koefisien

bernilai positif berarti terjadi hubungan yang searah antara

Promosi dengan Keputusan Pembelian.

d) Selanjutnya koefisien regresi variabel Kualitas Produk (X3)

sebesar 0,289 artinya jika Kualitas Produk mengalami
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peningkatan maka nilai Keputusan Pembelian juga

meningkat. Koefisien bernilai positif berarti terjadi

hubungan yang searah antara Kualitas Produk dengan

Keputusan Pembelian.

2) Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) dilakukan untuk mengetahui

kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen

dengan variabel dependen pada suatu persamaan regresi, dan hasil

uji determinasi (R2) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.25
Hasil Uji Determinasi

Model Summaryb

Mode

l R

R

Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

1 .755a .571 .557 2.648 1.514

a. Predictors: (Constant), Kualitas Produk, Harga, Promosi
Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Berdasarkan hasil uji determinasi yang tampak pada tabel

di atas, R Square menunjukkan bahwa 0,571 atau 57,1% berarti

variabel independen (harga, promosi dan kualitas produk), dapat

mempengaruhi variabel dependen (keputusan pembelian)

sedangkan sisanya 42,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak

diteliti dalam penelitian ini. Hasil dari uji koefisien determinasi

tersebut memberikan makna bahwa masih terdapat variabel
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independen lain yang mempengaruhi keputusan pembelian. Untuk

itu perlu pengembangan penelitian lebih lanjut.

3) Uji F (Simultan)

Sebelum membahas secara parsial pengaruh antara variabel

independen dan variabel dependen, terlebih dahulu dilakukan

pengujian secara simultan. Uji simultan ini, bertujuan untuk

menguji atau mengkonfirmasi hipotesis yang menjelaskan

“Terdapat pengaruh yang signifikan antara harga, promosi dan

kualitas produk secara bersama-sama terhadap keputusan

pembelian kartu paket internet”. Hasil uji F dapat dilihat pada

output ANOVA berikut :

Tabel 4.26
Hasil Uji F

Sumber: Data primer diolah tahun 2017

Berdasarkan pada kolom F diatas nilai Fhitung adalah 40,745.

Sedangkan pada  Ftabel diperoleh nilai dari df 1 (k-1) atau 3-1 = 2

dan df 2 (n-k) atau 96-3 = 93 dan menghasilkan nilai Ftabel sebesar

3,11. Nilai tersebut menjelaskan bahwa nilai Fhitunng>Ftabel sebesar

ANOVAa

Model
Sum of
Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression 856.935 3 285.645 40.745 .000b

Residual 644.971 92 7.011
Total 1501.906 95

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian

b. Predictors: (Constant), Kualitas Produk, Harga, Promosi
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40,745 > 3,11 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel harga,

promosi dan kualitas produk jika diuji secara bersama-sama atau

simultan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian.

4) Uji T (Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh

pengaruh suatu variabel penjelas/independen secara individual

dalam menerangkan variabel dependen. Cara pengambilan

keputusan uji statistik t, jika sig. t < 0,05 maka hipotesis alternatif

diterima yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara

individual mempengaruhi variabel dependen dan sebaliknya.

Pengambilan keputusan thitung = ttabel atau -thitung = -ttabel jadi H0

diterima thitung > ttabel atau -thitung < -ttabel jadi H0 ditolak. Dalam

penelitian ini menggunakan ttabel diperoleh dari df = n-k (96-4= 91)

dengan taraf signifikansi 0,05 diperoleh ttabel sebesar 1,986. Adapun

hasil uji t adalah sebagai berikut:

Tabel 4.27
Hasil Uji T

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) .107 3.872 .028 .978

Harga .562 .074 .567 7.552 .000
Promosi .160 .155 .071 1.034 .304
Kualitas Produk .289 .071 .306 4.059 .000

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian

Sumber: Data primer diolah tahun 2017
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a. Variabel X1 (Harga)

Pengujian hipotesis koefisien regresi variabel Harga

(X1) dapat dilihat Berdasarkan Tabel berikut ini.

Tabel 4.28
Uji Hipotesis Koefisien Variabel Harga

Hipotesis Nilai keputusan

H0 : β ≠ 0 (Variabel X1 tidak berpengaruh

signifikan terhadap variabel Y)

H1 :β = 0 (Variabel X1 berpengaruh signifikan

terhadap variabel Y)

α = 0,05

sig=0,000 H0 ditolak

H1 diterima

Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel Harga

memiliki nilai thitung sebesar 7,552 dengan koefisien 0,562. Hal

ini berarti bahwa thitung (7,552)>ttabel (1,986) dan didapatkan

nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai statistik uji signifikan lebih

kecil dari α = 0,05 maka H0 ditolak, artinya bahwa variabel X1

(harga) berpengaruh terhadap terhadap variable Y (keputusan

pembelian). Nilai t hitung positif, artinya berpengaruh positif,

semakin meningkat harga maka akan semakin meningkat pula

keputusan pembelian.
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b. Variabel X2 (Promosi)

Pengujian hipotesis koefisien regresi variabel Promosi

(X1) dapat dilihat Berdasarkan Tabel berikut ini:

Tabel 4.29
Uji Hipotesis Koefisien Variabel Promosi

Hipotesis Nilai keputusan

H0 : β ≠ 0 (Variabel X2 tidak berpengaruh

signifikan terhadap variabel Y)

H1 :β = 0 (Variabel X2 berpengaruh signifikan

terhadap variabel Y)

α = 0,05

sig=0,304 H0 diterima

H1 ditolak

Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel

promosi memiliki nilai thitung sebesar 1,034 dengan koefisien

0,160. Hal ini berarti bahwa thitung (1,034) < ttabel (1,986) dan

didapatkan nilai signifikan sebesar 0,304. Nilai statistik uji

signifikan lebih besar dari α = 0,05 maka H0 diterima, artinya

bahwa variabel X2 (promosi) secara parsial tidak berpengaruh

terhadap terhadap variable Y (keputusan pembelian).

c. Variabel X3 (Kualitas Produk)
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Pengujian hipotesis koefisien regresi variabel Harga

(X1) dapat dilihat Berdasarkan Tabel berikut ini.

Tabel 4.30
Uji Hipotesis Koefisien Variabel Kualitas Produk

Hipotesis Nilai keputusan

H0 : β ≠ 0 (Variabel X3 tidak berpengaruh

signifikan terhadap variabel Y)

H1 :β = 0 (Variabel X3 berpengaruh signifikan

terhadap variabel Y)

α = 0,05

sig=0,000 H0 ditolak

H1 diterima

Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel kualitas

produk memiliki nilai thitung sebesar 4,059 dengan koefisien

0,289. Hal ini berarti bahwa thitung (4,059) > ttabel (1,986) dan

didapatkan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai statistik uji

signifikan lebih kecil dari α = 0,05 maka H0 ditolak, artinya

bahwa variabel X3 (kualitas produk) berpengaruh terhadap

terhadap variable Y (keputusan pembelian). Nilai t hitung

positif, artinya berpengaruh positif dan signifikan, semakin

meningkat kualitas produk maka akan semakin meningkat pula

keputusan pembelian.
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2. Pembahasan

a. Pengaruh Harga, Promosi dan Kualitas Produk terhadap

Keputusan Pembelian Kartu Paket Internet.

H1= Harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian

kartu paket internet.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai

thitung dan ttabel. Hipotesis diterima jika thitung > ttabel atau nilai sig < α =

0,05. Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat bahwa nilai signifikan

variabel Harga (X1) sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai thitung (7,552) > ttabel

(1,986). Nilai koefisien β dari variabel harga bernilai positif yaitu

0,562. Jadi, hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil

penelitian sehingga H1 dapat diterima atau dengan kata lain secara

parsial harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian

kartu paket internet pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam UIN Raden Intan Lampung. Semakin tinggi nilai harga maka

akan semakin tinggi pula keputusan pembelian mahasiswa terhadap

kartu paket internet.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Fandy

Tjiptono yang mengatakan bahwa harga memiliki dua peranan utama

dalam proses pengambilan keputusan para pembeli,1 yaitu:

1 Lihat BAB II, hal 35-36
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1) Peranan alokasi harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para

pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat tertinggi

yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian

dengan adanya harga dapat membantu para pembeli untuk

memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai

jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai

alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang

dikehendaki.

2) Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam “mendidik”

konsumen mengenai faktor-faktor produk seperti kualitas. Hal ini

terutama bermanfaan dalam situasi dimana pembeli mengalami

kesulitan untuk menilai faktor produksi dan manfaatnya secara

objektif. Presepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang

mahal mencerminkan kualitas yang tinggi.

Teori tersebut juga didukung oleh pendapat yang dikemukakan

Peter dan Olson bahwa bagaimana informasi tentang harga dipahami

seluruhnya oleh konsumen akan memberikan makna yang dalam bagi

mereka. Dampak ekonomisnya berkaitan dengan daya beli, sebab

harga merupakan biaya bagi pembeli. Semakin tinggi harga, semakin

sedikit produk yang bisa meeka beli, sebaliknya semakin rendah harga,

semakin banyak produk yang bisa mereka beli. Dengan demikian hasil

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hesti
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Ratnaningrum (2016) dan Alaika, Hardandi & Sri Astuti (2015) yang

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang nyata dan positif antara

harga dan keputusan pembelian. Koefisien korelasinya sebesar 0,562

atau 56,2 % artinya variabel harga mempengaruhi keputusan

pembelian sebesar 56,2 %.

H2= Promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian

kartu paket internet.

Berdasarkan hasil pengujian variabel X2 (Promosi) dapat

dilihat bahwa tingkat signifikan berada pada taraf 0,304 (0,304 > 0,05)

dan nilai thitung (1,034) < ttabel (1,986). Jadi, hipotesis yang telah

dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H1 dapat ditolak

dan H0 diterima atau dengan kata lain secara parsial Promosi tidak

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian kartu paket

internet pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN

Raden Intan Lampung. Hal ini disebabkan dari keseluruhan jawaban

responden masih banyak yang menjawab tidak setuju bahwa mereka

membeli kartu paket internet karena indikator-indikator promosi yang

dilakukan dengan didukung oleh banyaknya mahasiswa yang tidak

setuju bahwa promosi dalam bentuk publisitas membuat mereka

tertarik untuk membeli kartu paket internet.

Jadi penelitian ini bertentangan dengan Teori yang

dikemukakan oleh Lamb,et al dkk. yang menyatakan bahwa promosi
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berpengaruh terhadap keputusan pembelian, dimana Fungsi utama dari

suatu strategi promosi para pemasar adalah untuk meyakinkan target

pelanggan bahwa barang dan jasa yang ditawarkan tersebut memiliki

keunggulan yang berbeda dibandingkan pesaing, sehingga hal ini dapat

menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian. Promosi

berhubungan erat dengan hasil dari perilaku konsumen, apakah

membeli atau tidak membeli.2 Teori tersebut juga sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Yuwan Soelistio dan Hesti

Ratnaningrum (2016) yang mengatakan bahwa promosi berpengaruh

positif terhadap keputusan pembelian konsumen. Namun pada

penelitian ini bahwa promosi tidak mempengaruhi mahasiswa untuk

melakukan keputusan pembelian kartu paket internet.

H3= Kualitas Produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan

pembelian kartu paket internet.

Sedangkan melihat pada variabel Kualitas Produk Berdasarkan

hasil pengujian dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 <

0,05 dan nilai thitung (4,059) < ttabel (1,986). Nilai koefisien β dari

variabel kualitas produk bernilai positif yaitu 0,289. Jadi, hipotesis

yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H1

dapat diterima atau dengan kata lain secara parsial kualitas produk

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian kartu paket

2 Lihat BAB II, Hal 44-45
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internet pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN

Raden Intan Lampung. Semakin tinggi nilai kualitas produk maka akan

semakin tinggi pula keputusan pembelian mahasiswa terhadap kartu

paket internet. Koefisien korelasinya sebesar 0,289 atau 28,9 % artinya

variabel kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian sebesar

28,9 %. Salah satu penyumbang terbesar mengenai pengaruh kualitas

produk ini adalah pada dimensi kesesuaian dengan spesifikasi dan

dimensi manfaat, jadi dapat dikatakan banyaknya mahasiswa

menggunakan kartu paket internet itu karena kesesuaian spesifikasi

dan manfaat yang mereka dapatkan.

Penelitian ini sejalan dengan teori Angipora bahwa Semakin

tinggi kualitas suatu produk, maka semakin tinggi keputusan

konsumen untuk melakukan pembelian. Tuntutan terhadap kualitas

suatu produk sudah menjadi suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh

perusahaan, kalau tidak menginginkan konsumen yang telah

dimilikinya beralih kepada produk-produk pesaing lainnya yang

dianggap memiliki kualitas produk yang lebih baik. Konsumen

menginginkan produk yang dibelinya sesuai dengan keinginannya atau

produk tersebut berkualitas.3 Hal ini didukung oleh penelitian yang

dilakukan oleh Rosiana Dewi (2010), Alayka (2015),Sumitro (2015)

3 Lihat BAB II, hal 55
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yang mengatakan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan

signifikan terhadap keputusan pembelian.

b. Pengaruh Harga, Promosi dan Kualitas Produk Secara Bersama-

sama terhadap Keputusan Pembelian Kartu Paket Internet.

H4 = Harga, Promosi dan Kualitas Produk Secara Bersamaan

berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan Pembelian Kartu

Paket Internet.

Berdasarkan  pengujian pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen nilai Adjusted R Square diperoleh 0,571 atau 57,1%.

Artinya bahwa 57,1% variasi variabel independen memberikan

kontribusi terhadap variabel Keputusan Pembelian sebesar 57,1 % atau

berpengaruh cukup kuat sedangkan sisanya sebesar 42,8% dipengaruhi

atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model

penelitian ini. Hal ini sesuai menurut Sugiyono dimana kriteria

pengujian R2 tersebut menunjukkan pengaruh yang cukup kuat karena

nilai R2 mendekati 1.

Secara bersama-sama dapat dijelaskan oleh uji F (uji simultan)

menunjukkan Fhitung sebesar 40,745 sedangkan Ftabel sebesar 3,11

sehingga Fhitung lebih besar dari Ftabel (40,745>3,11), Ini artinya

variabel harga, promosi dan kualitas produk secara bersama-sama

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian kartu

paket internet mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, hal ini
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sekaligus menjawab hipotesis (H2) yang menyatakan secara simultan

terdapat pengaruh yang signifikan antara harga, promosi dan kualitas

produk secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian kartu

paket internet.

c. Harga, Promosi dan Kualitas Produk yang diterapkan oleh kartu

paket internet dalam Perspektif Ekonomi Islam

1) Harga yang diterapkan oleh kartu paket internet dalam Perspektif

Ekonomi Islam

Islam merupakan agama yang sempurna, mengatur semua

aspek kehidupan yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadist.

Salah satunya muamalah, semua kegiatan muamalah itu boleh

dilakukan, kecuali yang ada larangan tegas dari Allah dan rasul

Nya. Larangan itu biasanya dimaksudkan untuk kemaslahatan.

Muamalah diantaranya kegiatan ekonomi, dimana ekonomi adalah

cabang ilmu yang membahas terkait dengan aktivitas baik secara

individu ataupun bermasyarakat. Dalam pandangan Islam, ekonomi

adalah ilmu yang membahas tentang upaya mengadakan dan

meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Dengan demikian

maka ekonomi dalam Islam yaitu aktivitas yang berkaitan dengan

cara berproduksi, distribusi dan konsumsi sesuai dengan ajaran

Islam.
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Berdasarkan dari jawaban hasil responden pada indikator

harga dimana dimensi harga dalam ekonomi islam terdapat pada

soal item 1 dan 7, pada soal item 1 terdapat 62 responden atau

64,6 % menjawab setuju dimana adanya keterjangkauan harga

(Tsaman al- Mitsl) kemudian untuk pertanyaan pada item 7 64

responden atau 66,7 % menjawab setuju pula yaitu kesesuaian

harga dengan manfaat yang dihasilkan (Iwad al-Mitsl) hal ini

menandakan bahwa kartu paket yang digunakan oleh mahasiswa

Fakultas FEBI UIN Raden Intan Lampung telah sesuai dengan

konsep harga dalam ekonomi islam. Hal ini sejalan dengan teori

Ibnu Taimiyah ada dua terma yang sering ditemukan dalam

pembahasannya tentang masalah harga, yaitu Iwad al Mitsl atau

sesesuaian harga dan Tsaman al- Mitsl adalah nilai harga

dimana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara

umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu

ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu

tertentu (keterjangkauan harga).

Konsep perniagaan yang disebut dalam menentukan harga

sudah ditentukan Nabi Muhammad Saw dalam hal ini, secara tidak

langsung persaingan tidak berlaku dalam harga, tetapi dalam hal

lain semisal kualitas, layanan dan nilai tambah. Dalam penetapan

harga kita juga tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan



143

yang terlalu besar karena itu termasuk dalam riba. Sesuai dengan

ayat Al-Qur’an Q.S An-Nisa’: 29) :

                    
               
   

Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka
di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287];
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”4

2) Promosi yang diterapkan oleh kartu paket internet dalam

Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam juga menerapkan promosi yang dilakukan

untuk menawarkan, menginformasikan, menjual produk atau jasa

di pasar.Karena dengan promosi masyarakat akan mengetahui

keberadaan produk atau jasa, dan akhirnya mewujudkan transaksi

jual beli. Dalam islam perdagangan diperbolehkan, karena dengan

perdagangan dapat menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan

mereka, baik itu kebutuhan penjual maupun kebutuhan pembeli.

Penjual mempunyai kebutuhan untuk memperoleh profit yang

4 Departemen Agama, Op.Cit, h. 83
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maksimal, sedangkan pembeli untuk memenuhi kebutuhan serta

keinginanya.

Berdasarkan hasil penelitian pada item promosi dalam

ekonomi islam masih banyak responden yang menjawab ragu-ragu

yaitu sebanyak 41 responden atau 42,7 % hal ini menandakan

bahwasanya promosi yang dilakukan oleh perusahaan kartu paket

internet dalam persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam belum sepenuhnya sesuai dengan konsep ekonomi islam

khususnya pada dimensi kejujuran.

3) Kualitas Produk yang diterapkan oleh kartu paket internet dalam

Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan jawaban responden mengenai kualitas produk

dalam islam kebanyakan responden menjawab setuju yaitu 61

responden atau 63,5 % bahwa produk kartu paket internet yang

mereka gunakan memberikan manfaat yang baik. Dan jawaban

setuju bahwa kartu paket internet ini bernilai baik secara islami dan

memiliki kualitas yang dapat dipercaya yaitu sebanyak 70

responden atau 72,9 %. Hal ini sesuai dengan teori M Syakir syula

dimana barang yang berkualitas dalam islam yakni barang yang

bernilai, bernilai dalam artian halal, baik (berdaya guna) dan

kualitasnya terpercaya, dan selain bernilai yakni bermanfaat,
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karena dalam ekonomi islam produk yang berkualitas tidak hanya

menghasilkan keuntungan secara utilitas saja namun juga

memberikan kemaslahatan lebih banyak dari pada kemudhorotan

nya sehingga pada akhirnya akan menciptakan Falah yang memang

menjadi tujuan Ekonomi Islam.

Kualitas produk mendapat perhatian para  produsen dalam

ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Akan tetapi terdapat

perbedaan signifikan diantara pandangan ekonomi ini dalam penyebab

adanya perhatian masing- masing terhadap kualitas, tujuan dan

caranya. Sebab dalam ekonomi konvensional, produsen berupaya

menekankan kualitas produknya hanya semata-mata untuk

merealisasikan tujuan materi. Boleh jadi tujuan tersebut merealisasikan

produk yang bisa dicapai dengan biaya serendah mungkin, dan

boleh jadi mampu bersaing dan bertahan dengan produk serupa yang

diproduksi  orang lain. Karena itu acapkali  produk tersebut

menjadi  tidak berkualitas, jika beberapa motivasi tersebut tidak ada

padanya; seperti produk tertentu yang  ditimbun karena tidak

dikhawatirkan adanya persaingan. Bahkan seringkali mengarah pada

penipuan, dengan menampakkan barang yang buruk dalam bentuk

yang nampaknya bagus untuk mendapatkan keuntungan setinggi

mungkin. Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-A’raf ayat 32 yang

berbunyi:
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Artinya:

“Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari
Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya
dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?"
Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang
yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka
saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-
ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.”5

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kualitas produk tidak

hanya dinilai dari kuantitas dan kehalalnya saja namun juga perlu

adanya manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat/konsumen.

Jadi, secara keseluruhan harga, promosi dan kualitas produk

yang diterapkan oleh perusahaan kartu paket internet menurut persepsi

mahsiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan

Lampung sudah cukup baik, atau sesuai dengan konsep Ekonomi

Islam, terutama seperti harga yang terjangkau dan seseuai dengan

manfaat yang dirasakan, dan juga kualitas produk yang baik dan dapat

dipercaya, juga produk yang memiliki manfaat yang baik, namun

hanya saja perlu ditingkatkan lagi terlebih dalam hal promosi agar

5 Departemen Agama, Op.Cit, h. 154
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lebih jujur dan tidak mengumbar janji palsu sesuai dengan Konsep

pemasaran yang diajarkan oleh Rosulullah SAW.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul “Pengaruh Harga, Promosi

dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Kartu Paket Internet dalam

Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam UIN Raden Intan Lampung)” adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian bahwa harga (X1) berpengaruh signifikan

terhadap keputusan pembelian kartu paket internet dengan  nilai koefisien

sebesar 0,562 atau 56,2%. Sedangkan variabel promosi (X2) tidak

berpengaruh terhadap keputusan pembelian kartu paket internet yaitu dengan

nilai signifikan 0,304 > a =0,05 maka H0 diterima. Pada variabel kualitas

produk (X3) kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap

keputusan pembelian kartu paket internet. Koefisien korelasinya sebesar 0,289

atau 28,9 % .

2. Sedangkan berdasarkan pada tabel model summary dapat diketahui bahwa

nilai R Square = 0,571 atau 57,1%. Dengan adanya nilai R Square sebesar

57,1%. Artinya terdapat hubungan yang signifikan harga, promosi dan

kualitas produk terhadap keputusan pembelian kartu paket internet pada

mahasiswa sedangkan sisanya yaitu 42,9 % dipengaruhi oleh faktor-faktor

lain.
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3. Secara keseluruhan harga, promosi dan kualitas produk yang diterapkan oleh

perusahaan kartu paket internet dalam Ekonomi Islam menurut persepsi

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

sudah cukup baik, atau sesuai dengan konsep Ekonomi Islam, terutama seperti

harga yang terjangkau dan seseuai dengan manfaat yang dirasakan, kualitas

produk yang baik dan dapat dipercaya, juga produk yang memiliki manfaat

yang baik, namun hanya saja perlu ditingkatkan lagi terlebih dalam hal

promosi agar lebih jujur dan tidak mengumbar janji palsu sesuai dengan

Konsep pemasaran yang diajarkan oleh Rosulullah SAW.

B. SARAN

1. Bagi perusahaan kartu paket internet untuk dapat memperbaiki promosi

seperti publisitas yang lebih khususnya dikalangan mahasiswa, iklan yang

lebih menarik mahasiswa agar kedepan promosi juga bisa ikut andil dalam

meningkatkan keputusan pembelian kartu paket internet pada mahasiswa.

2. Bagi perusahaan kartu paket internet agar lebih baik lagi dalam promosi

khususnya yang sesuai konsep ekonomi islam, seperti jujur dalam promosi,

tidak berlebih-lebihan dalam promosi dan tidak mengumbar janji-janji palsu.

3. Bagi peneliti selanjutnya agar kiranya bisa lebih dalam dan luas lagi mengenai

permasalahan faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian ini.

Tambahkan variabel yang sejalan dan bisa memperkuat lagi pembahasan yang

ada dengan berbagai aspek-aspek didalamnya.
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Perspektif Ekonomi Islam”Sebagaimana penelitian ilmiah diharapakan kepada

responden untuk memberikan jawaban sejujur-jujurnya dan seobjektif mungkin.

Selain itu jawaban yang saudara responden berikan, peneliti menjamin kerahasiannya

dan tidak membawa konsekuensi yang merugikan apapun.

Atas kesediaan dan keikhlasan saudara/I dalam mengisi kuisioner ini, saya

ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 03-September -2017

Hormat Peneliti

Siti Nurma Rosmitha



A. Petunjuk Pengisian

Pengisian pada kuesioner ini adalah dengan memberikan tanda silang (X) pada

salah satu kolom SS, S, RR, TS, atau STS di bawah ini, dengan keterangan

sebagai berikut:

SS : Sangat Setuju skor 5

S : Setuju skor 4

RR : Ragu-ragu skor 3

TS : Tidak Setuju skor 2

STS : Sangat Tidak Setuju skor 1

B. Imformasi Umum

1). Identitas Responden

1. Nama :

2. Jenis Kelamin : a. laki-laki b. perempuan

3. Jurusan/Semester :

4. Kartu paket internet apa yang anda gunakan saat ini?

a. Telkomsel

b. Indosat

c. XL

d. Three (3)

e. Axis

f. Smartfren

5. Berapa rata-rata uang saku anda perbulan?

a. <500.000 b. 500.000-1000.000 c. >1000.000

6. Dari mana sumber uang saku anda?

a. Orang tua b. Bekerja

c.   Orang tua dan bekerja d. lain-lain

7.  Berapa besar biaya pengeluaran anda dalam belanja kartu paket internet

/bulannya?

a. <50.000 b. 50.000-100.000 c. >100.000



C. Pernyataan Variabel X1(harga), X2 (promosi), dan X3 (kualitas produk) dan

Variabel Y (keputusan pembelian)

Pernyataan Kategori

SS S RR TS STS

Variabel X1(harga)

1. Harga kartu paket internet yang saya
gunakan terjangkau.

2. Harga kartu paket internet yang saya
gunakan mampu bersaing dengan
harga kartu paket internet pesaing.

3. Harga kartu paket internet yang saya
gunakan sesuai dengan kemampuan
atau daya beli masyarakat.

4. Harga kartu paket internet yang saya
gunakan sesuai dengan kualitas
kecepatan  yang diberikan.

5. Harga kartu paket internet yang saya
gunakan sesuai dengan kualitas
sinyal/jaringan yang didapatkan.

6. Harga kartu paket internet yang saya
gunakan sesuai dengan kualitas
kestabilan dalam koneksi internet.

7. Harga kartu paket internet yang saya
gunakan sesuai dengan manfaat yang
dirasakan.

Variabel X2 (Promosi)

1. Penjualan personal yang dilakukan
oleh perusahaan kartu paket internet
yang saya gunakan membuat saya
tertarik untuk membeli kartu paket
ini.

2. Iklan yang ditampilkan kartu paket
internet di TV, Koran dan Internet
menarik, sehingga saya tertarik
untuk melakukan pembelian kartu



paket internet ini.

3. Promosi penjualan kartu paket
internet yang saya gunakan seperti
bonus sms atau telpon, bonus akses
internet selama masa aktif, diskon
dan lain-lain, membuat saya tertarik
untuk melakukan pembelian kartu
paket internet.

4. Publisitas kartu paket internet yang
saya gunakan sangat baik sehingga
saya tertarik untuk melakukan
pembelian kartu paket internet ini.

5. Banyaknya informasi dari mulut ke
mulut mengenai kartu paket internet
yang saya gunakan membuat saya
semakin termotivasi untuk
menggunakannya.

6. Promosi kartu paket internet yang
saya gunakan menarik, jelas dan
sesuai dengan kenyataan sehingga
saya tertarik untuk melakukan
pembelian kartu paket internet ini.

7. Promosi yang dilakukan oleh kartu
paket internet yang saya gunakan
bersifat jujur dan apa adanya
sehingga saya tertarik untuk
melakukan pembelian kartu paket
internet ini.

Variabel X3 (Kualitas Produk)

1. Kartu paket internet yang saya
gunakan memiliki kecepatan yang
tinggi.

2. Kartu paket internet yang saya
gunakan memiliki kualitas yang baik
seperti untuk jaringan 4G yang
stabil.

3. Jumlah kuota yang didapat sesuai



dengan jumlah kuota yang saya beli.

4. Kartu paket internet yang saya
gunakan mendapatkan fitur
tambahan seperti : Gratis Media
Sosial selama masa aktif kartu paket
Internet dan lain-lain.

5. Kartu paket internet yang saya
gunakan tidak pernah mengalami
gangguan jaringan.

6. Kartu paket internet yang saya
gunakan merupakan produk yang
baik secara Islami dan memiliki
kualitas yang dapat dipercaya.

7. Paket internet yang saya gunakan
dapat memberikan manfaat yang
baik untuk saya.

Variabel Y (Keputusan Pembelian)

1. Pertama kali melihat warna/tampilan
produk membuat saya tertarik untuk
membeli kartu paket internet.

2. Pertama kali mendengar suara
produk membuat saya tertarik untuk
membeli kartu paket internet.

3. Saya tertarik memegang kartu paket
internet.

4. Saya tertarik mencoba kartu paket
internet.

5. Saya tertarik mengetahui lebih jauh
informasi produk

6. Saya tertarik membeli produk kartu
paket internet.

7. Saya memutuskan utuk membeli
produk kartu paket internet.



JAWABAN RESPONDEN
NO X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X3.1 X3.2

1 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4
2 5 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 3 3 3 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4
5 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4
6 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 3 2 3 2
7 5 5 5 4 4 5 4 3 2 3 3 5 3 3 4 2
8 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3
9 5 5 5 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3

10 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 3 3 2 5 4 5
11 5 4 5 4 4 3 4 5 4 2 4 4 4 4 3 2
12 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4
13 2 4 3 5 5 4 5 4 4 2 3 4 4 3 5 5
14 4 4 5 4 4 4 5 3 4 3 3 3 3 3 4 3
15 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4
16 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4
17 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4
18 5 3 5 5 5 5 5 5 2 3 2 2 4 5 4 4
19 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 4 4 4
20 5 5 5 3 4 3 5 4 4 3 3 3 3 4 4 4
21 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4
22 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 422 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 4
23 4 4 5 2 4 4 3 4 3 5 3 3 3 2 3 5
24 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3
25 2 4 5 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4
26 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 4
27 5 4 5 5 4 4 4 5 3 2 4 3 3 5 3 5
28 5 5 3 1 1 1 2 3 3 4 4 2 1 1 1 3
29 5 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 3 4
30 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3
31 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3
32 2 5 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4
33 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 4
34 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3
35 4 5 4 5 5 5 5 4 3 2 2 5 4 3 5 5
36 5 5 4 4 3 3 4 4 2 2 4 5 5 5 5 5
37 5 2 5 2 5 4 5 5 4 5 2 4 4 3 2 2
38 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3
39 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4
40 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3
41 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 2 4 3 2 2 3
42 5 4 5 4 3 2 3 4 4 2 3 4 3 3 3 2
43 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4
44 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4
45 5 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 4 3 4 3
46 4 4 4 3 4 3 4 2 3 4 4 3 4 4 2 2
47 4 3 4 5 5 5 4 2 2 2 2 4 3 4 5 5
48 4 4 4 2 2 3 4 4 2 3 2 3 2 3 2 4



49 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4
50 5 4 4 5 4 4 5 4 2 4 5 2 4 4 2 2
51 4 4 4 5 5 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4
52 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4
53 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4
54 4 3 4 2 4 4 4 1 1 1 2 5 3 4 1 3
55 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 2 4 3 3
56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5
57 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 4
58 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4
59 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 4 2 4 5
60 4 4 5 2 4 3 4 2 5 5 5 4 5 5 5 4
61 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 3 4
62 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 5
63 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3 4 4 5 4 5
64 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4
65 4 4 2 3 4 3 2 3 5 3 3 4 5 3 4 1
66 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 3
67 4 5 2 4 4 3 4 5 4 4 4 3 1 4 4 5
68 4 3 4 4 5 4 5 4 2 5 3 3 3 3 5 5
69 4 4 5 4 5 5 5 2 2 2 3 3 4 5 3 3
70 4 4 4 3 3 3 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5
71 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4
72 4 4 5 3 4 4 3 4 4 5 4 5 5 3 3 572 4 4 5 3 4 4 3 4 4 5 4 5 5 3 3 5
73 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3
74 4 3 5 4 4 4 4 3 4 5 2 3 4 3 2 4
75 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3
76 4 4 4 2 2 4 4 2 4 2 2 2 4 2 4 2
77 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3
78 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5
79 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 2
80 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 2 3 2
81 5 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 3 3 3 4 4
82 5 5 5 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
83 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4
84 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4
85 5 5 5 4 4 5 4 3 4 5 3 3 4 2 1 2
86 5 5 5 4 4 5 4 3 2 3 4 2 3 3 4 2
87 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 2 3 4 4 2 2
88 5 5 5 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3
89 5 4 4 4 3 3 3 4 3 2 2 5 5 5 5 5
90 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 3 3 2 5 5 5
91 4 4 4 5 5 4 4 4 2 2 3 3 5 4 4 3
92 4 4 5 3 4 4 3 4 3 3 4 3 5 3 3 5
93 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3
94 4 3 5 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 3 2 4
95 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3
96 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
40 405 385 403 349 372 353 375 338 331 337 317 342 349 337 320 351



X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Total
4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 4 4 105
2 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 105
4 3 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 99
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 101
4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 102
4 2 1 3 5 4 4 3 4 5 3 4 101
1 2 3 2 4 3 3 5 5 4 4 5 101
4 4 2 3 3 3 4 1 1 1 1 1 84
4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 94
5 5 2 5 4 2 2 4 4 4 4 5 112
4 3 2 5 5 4 4 4 4 5 4 5 110
4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 101
2 4 2 3 4 4 2 4 4 4 5 3 103
5 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 102
3 2 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 104
4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 97
4 4 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 98
5 4 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 107
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 106
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 109
4 3 2 3 4 3 2 4 4 3 4 4 98
4 3 2 3 2 4 4 4 4 3 5 5 994 3 2 3 2 4 4 4 4 3 5 5 99
4 3 2 4 4 3 4 5 5 3 4 4 102
4 2 3 4 5 3 3 3 4 4 4 4 103
3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 97
4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 95
5 2 2 5 3 3 5 5 4 5 5 5 113
4 2 1 1 3 3 3 4 4 2 4 4 75
5 5 2 3 4 3 4 4 3 5 4 4 113
5 5 2 2 4 5 4 4 4 4 5 4 114
4 2 1 3 5 2 3 4 4 4 4 4 92
4 4 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 103
1 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 99
4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 111
4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 5 5 114
5 2 2 3 5 1 1 4 3 4 4 5 104
5 4 2 3 4 4 4 4 4 5 4 5 107
4 4 2 3 3 2 3 4 4 2 5 5 96
5 2 2 3 4 4 4 5 5 5 4 3 110
4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 86
4 2 1 3 4 2 4 3 4 3 3 4 88
4 4 2 3 4 3 4 5 5 4 5 4 101
4 2 2 3 5 2 4 4 5 4 4 5 117
4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 100
4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 100
4 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 96
5 5 4 2 5 2 4 2 4 3 4 4 103
3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 92



4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 106
3 4 5 3 4 3 3 4 4 3 4 4 104
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 107
4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 99
4 3 2 3 4 3 2 4 4 3 4 4 98
4 4 1 1 4 1 1 1 1 3 3 3 73
4 3 2 3 4 2 2 2 4 4 4 4 97
5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 130
3 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 103
4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 104
5 4 2 4 5 4 4 5 4 5 4 4 116
5 5 5 2 3 5 5 2 4 4 5 4 115
3 5 2 3 4 4 2 3 4 2 3 4 104
5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 120
5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 115
2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 105
3 5 4 2 2 4 2 4 5 5 5 4 98
4 4 2 3 4 4 5 5 5 4 4 4 103
3 2 4 3 5 5 4 3 4 5 5 4 107
4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 111
5 4 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 108
4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 115
4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 103
3 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1083 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 108
4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 99
5 4 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 102
4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 90
2 2 3 4 2 4 4 4 2 4 4 4 87
3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 95
5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 115
4 4 2 2 2 3 4 2 4 2 4 4 99
4 2 5 3 5 4 4 3 4 5 3 4 106
2 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 105
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 113
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 104
4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 107
3 2 4 3 3 5 5 4 4 5 3 4 104
1 2 3 2 4 3 3 5 5 4 4 5 99
4 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 94
4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 95
4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 111
4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 104
5 5 2 2 4 5 4 4 4 4 5 4 108
3 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 103
4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 98
5 4 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 104
4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 90
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 112

371 337 255 308 369 337 350 361 376 358 387 389 9862



Lampiran 5

UJI VALIDITAS

Harga

Correlations

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 Total

X1.1 Pearson Correlation 1 .144 .435** .102 -.018 .121 .094 .409**

Sig. (2-tailed) .160 .000 .325 .865 .242 .364 .000

N 96 96 96 96 96 96 96 96

X1.2 Pearson Correlation .144 1 .058 .173 -.073 -.007 .026 .272**

Sig. (2-tailed) .160 .574 .091 .482 .947 .801 .007

N 96 96 96 96 96 96 96 96

X1.3 Pearson Correlation .435** .058 1 .171 .269** .326** .239* .572**

Sig. (2-tailed) .000 .574 .095 .008 .001 .019 .000

N 96 96 96 96 96 96 96 96

X1.4 Pearson Correlation .102 .173 .171 1 .650** .601** .437** .786**

Sig. (2-tailed) .325 .091 .095 .000 .000 .000 .000

N 96 96 96 96 96 96 96 96

X1.5 Pearson Correlation -.018 -.073 .269** .650** 1 .708** .374** .734**

Sig. (2-tailed) .865 .482 .008 .000 .000 .000 .000

N 96 96 96 96 96 96 96 96

X1.6 Pearson Correlation .121 -.007 .326** .601** .708** 1 .461** .790**

Sig. (2-tailed) .242 .947 .001 .000 .000 .000 .000

N 96 96 96 96 96 96 96 96

X1.7 Pearson Correlation .094 .026 .239* .437** .374** .461** 1 .618**



Sig. (2-tailed) .364 .801 .019 .000 .000 .000 .000

N 96 96 96 96 96 96 96 96

Total Pearson Correlation .409** .272** .572** .786** .734** .790** .618** 1

Sig. (2-tailed) .000 .007 .000 .000 .000 .000 .000

N 96 96 96 96 96 96 96 96

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



Lampiran 5

UJI VALIDITAS

Promosi

Correlations

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 V9

X2.1 Pearson Correlation 1 .431** .247* .363** -.068 .134 .133 .561**

Sig. (2-tailed) .000 .015 .000 .509 .195 .198 .000

N 96 96 96 96 96 96 96 96

X2.2 Pearson Correlation .431** 1 .344** .254* .085 .360** .132 .651**

Sig. (2-tailed) .000 .001 .012 .412 .000 .199 .000

N 96 96 96 96 96 96 96 96

X2.3 Pearson Correlation .247* .344** 1 .368** -.019 .129 -.068 .507**

Sig. (2-tailed) .015 .001 .000 .851 .211 .512 .000

N 96 96 96 96 96 96 96 96

X2.4 Pearson Correlation .363** .254* .368** 1 .147 .364** .291** .663**

Sig. (2-tailed) .000 .012 .000 .153 .000 .004 .000

N 96 96 96 96 96 96 96 96

X2.5 Pearson Correlation -.068 .085 -.019 .147 1 .405** .405** .448**

Sig. (2-tailed) .509 .412 .851 .153 .000 .000 .000

N 96 96 96 96 96 96 96 96

X2.6 Pearson Correlation .134 .360** .129 .364** .405** 1 .491** .694**

Sig. (2-tailed) .195 .000 .211 .000 .000 .000 .000

N 96 96 96 96 96 96 96 96

X2.7 Pearson Correlation .133 .132 -.068 .291** .405** .491** 1 .577**

Sig. (2-tailed) .198 .199 .512 .004 .000 .000 .000



N 96 96 96 96 96 96 96 96

V9 Pearson Correlation .561** .651** .507** .663** .448** .694** .577** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 96 96 96 96 96 96 96 96

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



Lampiran 5

UJI VALIDITAS

Kualitas Produk

Correlations

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 TOTAL

X3.1 Pearson Correlation 1 .385** .063 .161 .434** .249* .178 .658**

Sig. (2-tailed) .000 .541 .117 .000 .015 .083 .000

N 96 96 96 96 96 96 96 96

X3.2 Pearson Correlation .385** 1 .211* .097 .299** .458** .189 .699**

Sig. (2-tailed) .000 .039 .349 .003 .000 .066 .000

N 96 96 96 96 96 96 96 96

X3.3 Pearson Correlation .063 .211* 1 .288** -.118 .207* .199 .482**

Sig. (2-tailed) .541 .039 .004 .252 .043 .052 .000

N 96 96 96 96 96 96 96 96

X3.4 Pearson Correlation .161 .097 .288** 1 .150 -.023 -.060 .447**

Sig. (2-tailed) .117 .349 .004 .145 .824 .559 .000

N 96 96 96 96 96 96 96 96

X3.5 Pearson Correlation .434** .299** -.118 .150 1 .306** -.097 .544**

Sig. (2-tailed) .000 .003 .252 .145 .002 .345 .000

N 96 96 96 96 96 96 96 96

X3.6 Pearson Correlation .249* .458** .207* -.023 .306** 1 .151 .607**

Sig. (2-tailed) .015 .000 .043 .824 .002 .142 .000

N 96 96 96 96 96 96 96 96

X3.7 Pearson Correlation .178 .189 .199 -.060 -.097 .151 1 .357**

Sig. (2-tailed) .083 .066 .052 .559 .345 .142 .000



N 96 96 96 96 96 96 96 96

TOTAL Pearson Correlation .658** .699** .482** .447** .544** .607** .357** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 96 96 96 96 96 96 96 96

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



Lampiran 5

UJI VALIDITAS

Keputusan Pembelian

Correlations

Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 TOTAL

Y1.1 Pearson Correlation 1 .560** .301** .183 .228* .224* -.016 .576**

Sig. (2-tailed) .000 .003 .075 .025 .028 .875 .000

N 96 96 96 96 96 96 96 96

Y1.2 Pearson Correlation .560** 1 .307** .185 .159 .082 -.025 .525**

Sig. (2-tailed) .000 .002 .071 .123 .428 .811 .000

N 96 96 96 96 96 96 96 96

Y1.3 Pearson Correlation .301** .307** 1 .587** .433** .526** .498** .784**

Sig. (2-tailed) .003 .002 .000 .000 .000 .000 .000

N 96 96 96 96 96 96 96 96

Y1.4 Pearson Correlation .183 .185 .587** 1 .432** .606** .586** .740**

Sig. (2-tailed) .075 .071 .000 .000 .000 .000 .000

N 96 96 96 96 96 96 96 96

Y1.5 Pearson Correlation .228* .159 .433** .432** 1 .485** .475** .685**

Sig. (2-tailed) .025 .123 .000 .000 .000 .000 .000

N 96 96 96 96 96 96 96 96

Y1.6 Pearson Correlation .224* .082 .526** .606** .485** 1 .685** .732**

Sig. (2-tailed) .028 .428 .000 .000 .000 .000 .000

N 96 96 96 96 96 96 96 96

Y1.7 Pearson Correlation -.016 -.025 .498** .586** .475** .685** 1 .635**

Sig. (2-tailed) .875 .811 .000 .000 .000 .000 .000



N 96 96 96 96 96 96 96 96

TOTAL Pearson Correlation .576** .525** .784** .740** .685** .732** .635** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 96 96 96 96 96 96 96 96

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



Lampiran 6

UJI RELIABILITAS

Reliability

Scale: harga

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 96 100.0

Excludeda 0 .0

Total 96 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.748 8

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

X1.1 50.93 34.574 .316 .745

X1.2 51.14 35.760 .180 .757

X1.3 50.92 33.088 .489 .728

X1.4 51.47 29.599 .719 .689

X1.5 51.24 31.089 .667 .704

X1.6 51.42 30.667 .736 .697

X1.7 51.21 33.030 .548 .725

Total 27.56 9.343 1.000 .722



Lampiran 6

Reliability

Scale: promosi

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 96 100.0

Excludeda 0 .0

Total 96 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.737 8

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

X2.1 48.48 36.715 .463 .714

X2.2 48.44 35.786 .568 .702

X2.3 48.19 37.080 .396 .721

X2.4 48.32 36.642 .597 .706

X2.5 48.16 38.491 .356 .729

X2.6 48.28 35.615 .623 .698

X2.7 48.54 36.440 .480 .712

V9 26.03 10.515 1.000 .677
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Reliability

Scale: kualitas produk

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 96 100.0

Excludeda 0 .0

Total 96 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.720 8

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

X3.1 44.90 40.642 .570 .678

X3.2 44.57 40.037 .617 .671

X3.3 44.42 43.025 .369 .705

X3.4 44.74 43.331 .326 .709

X3.5 45.71 41.977 .434 .695

X3.6 45.00 41.832 .520 .688

X3.7 44.43 45.300 .260 .719

TOTAL 24.14 12.097 1.000 .606
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Reliability

Scale: keputusan pembelian

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 96 100.0

Excludeda 0 .0

Total 96 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.763 8

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

Y1.1 49.46 44.398 .483 .743

Y1.2 49.29 45.493 .435 .750

Y1.3 49.18 42.105 .730 .718

Y1.4 48.97 43.904 .689 .731

Y1.5 49.16 43.565 .615 .732

Y1.6 48.90 44.726 .687 .736

Y1.7 48.87 45.605 .578 .744

TOTAL 26.45 12.734 1.000 .784
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REGRESI LINIER BERGANDA

Regression

Variables Entered/Removeda

Model

Variables

Entered

Variables

Removed Method

1 Kualitas Produk,

Promosi, Hargab . Enter

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .755a .571 .557 2.648

a. Predictors: (Constant), Kualitas Produk, Promosi, Harga

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 856.935 3 285.645 40.745 .000b

Residual 644.971 92 7.011

Total 1501.906 95

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian

b. Predictors: (Constant), Kualitas Produk, Promosi, Harga

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) .107 3.872 .028 .978

Harga .562 .074 .567 7.552 .000

Promosi .160 .155 .071 1.034 .304

Kualitas Produk .289 .071 .306 4.059 .000

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian
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