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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Minat Konsumen 

Minat Konsumen Minat merupakan salah satu aspek psikologis yang 

mempunyai pengaruh cukup besar terhadap perilaku dan minat juga merupakan 

sumber motivasi yang akan mengarahkan seseorang dalam melakukan apa yang 

mereka lakukan. Minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku dalam 

sikap mengkonsumsi. Menurut Kinnear dan Taylor minat membeli adalah 

merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam sikap 

mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan 

membeli benar-benar dilaksanakan.
13

 

 Minat memiliki sifat dan karakter khusus sebagai berikut :  

1. Minat bersifat pribadi (individual), ada perbedaan antara minat seseorang dan 

orang lain. 

2. Minat menimbulkan efek diskriminatif. 

3. Erat hubungannya dengan motivasi, mempengaruhi dan dipengaruhi 

motivasi. 

4. Minat merupakan sesuatu yang dipelajari, bukan bawaan lahir dan dapat 

berubah tergantung pada kebutuhan, pengalaman, dan mode. Adapun faktor-

faktor yang meliputi minat sebagai berukut:  
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a. Kebutuhan fisik, sosial, dan egoitis.  

b.  Pengalaman.
14

  

Minat digambarkan sebagai situasi seseorang sebelum melakukan tindakan 

yang dapat dijadikan dasar untuk memprediksi perilaku atau tindakan tersebut, 

minat beli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk 

membeli produk tertentu serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada 

periode tertentu, dapat dikatakan bahwa minat beli merupakan pernyataan mental 

dari diri konsumen yang merefleksikan rencana pembelian sejumlah produk 

dengan merek tertentu. 

Minat beli dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut :
15

  

1. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk.  

2. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan 

produk kepada orang lain. 

3. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang 

yang memiliki prefrensi utama pada produk tersebut. Prefrensi ini hanya 

dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk prefrensinya. 

4. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu 

mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi 

untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.  
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Pemahamam terhadap perilaku konsumen tidak lepas dari minat membeli, 

karena minat membeli merupakan salah satu tahap yang pada subyek sebelum 

mengambil keputusan untuk membeli. Titik tolak memahami pembeli adalah 

model rangsangantanggapan (stimulus-response model) apa yang didengar oleh 

telinga apa yang dilihat oleh mata apa yang dicium oleh hidung itulah yang 

disebut stimulus.
16

 Rangsangan pemasaran dan lingkungan masuk ke dalam 

kesadaran pembeli. Karakteristik dan proses pengambilan keputusan pembeli 

menghasilkan keputusan pembelian tertentu. Iklan berbagai macam produk yang 

ditayangkan adalah stimulus yang dirancang khusus oleh produsen agar menarik 

perhatian konsumen. Produsen mengharapkan konsumen menyukai iklan 

produknya, kemudian menyukai produknya dan membelinya.
17

 

Menurut Kotler, Bowen, dan Makens terdapat dua faktor yang mempengaruhi 

minat beli seseorang dalam proses pengambilan keputusan pembelian, yaitu 

situasi tidak terduga (Unexpected situation) dan sikap terhadap orang lain 

(Respect to Others).
18

 

Menurut Kotler dan Keller, manajemen pemasaran adalah sebuah ilmu yang 

mempelajari tentang tata cara pemilihan dan memperoleh target pasar, 

mempertahankan, dan mengembangkan pelanggan dengan menciptakan, 

menyampaikan dan mengkomunikasikan keunggulan suatu nilai kepada 

                                                           
16

 Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Rajawali Press, 

2013), hlm.112. 
17

 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran, 

(Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2008), hlm.95. 
18

 Adiztya Wibisaputra, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memepengaruhi Minat Beli Ulang 

Gas Elpiji 3 KG (Di PT. Candi Agung Pratama Semarang)"(skripsi--universitas diponegoro, 

Semarang, 2011), 29. 



23 

 

pelanggan. Orang-orang pemasaran memasarkan 10 tipe entitas, barang, jasa, 

acara, pengalaman, orang, tempat, properti (hak kepemilikan), organisasi, 

informasi dan ide.
19

 

 

B. Harga 

1. Pengertian Harga 

Dalam teori ekonomi, harga, nilai dan faedah adalah istilah-istilah yang saling 

berkaitan. Faedah adalah atribut suatu barang yang dapat memuaskan kebutuhan. 

Sedangkan nilai adalah ungkapan secara kuantitatif tentang kekuatan barang untuk 

dapat menarik barang lain dalam pertukaran. Karena, sistem perekonomian kita 

bukan menggunakan sistem barter maka untuk mengadakan pertukaran atau untuk 

mengukur nilai suatu barang kita menggunakan uang, dan menggunakan istilah 

harga. Jadi harga adalah nilai yang dinyatakan dalam rupiah.
20

 

Dalam menafsirkan konsep tentang harga tentu mempunyai banyak 

penafsiran, menurut Kotler pada dasarnya harga adalah salah satu elemen bauran 

pemasaran atau marketing mix yang dapat menghasilkan pendapatan, dimana 

elemen yang lain mendapatkan biaya.
21

 Seperti yang diungkapkan oleh Kotler, 

bahwa harga merupakan bagian dari elemen bauran pemasaran yaitu harga, 

produk, saluran dan promosi, yaitu apa yang dikenal dengan istilah empat P 
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(Price, Product, Place danPromotion). Harga bagi suatu usaha/badan usaha 

menghasilkan pendapatan (income), adapun adapun unsur-unsur bauran 

pemasaran lainnya yaitu Product (produk), Place (tempat/saluran) dan Promotion 

(promosi) menimbulkan biaya atau beban yang harus ditanggung oleh suatu 

usaha/badan usaha. 

Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa barang kalau mungkin) yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta 

pelayanannya.
22

 Dalam hal lain, harga merupakan suatu cara bagi seorang penjual 

untuk membedakan penawarannya dari para pesaing. Sehingga penetapan harga 

dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari fungsi diferensiasi barang dalam 

pemasaran. 

2. Tujuan Penetapan Harga 

Umumnya, penjual dalam menetapkan harga produknya dengan tujuan 

sebagai berikut : 

a. Mendapatkan laba maksimum. Harga memang ditentukan penjual dan 

pembeli. Makin besar daya beli konsumen, semakin besar pula penjual untuk 

menetapkan tingkat harag yang lebih tinggi dengan harapan untuk 

mendapatkan keuntungan maksimum sesuai kondisi yang ada. 

b. Mendapatkan pengembalian investasi yang ditargetkan atau pengembalian 

pada penjualan bersih. Harga yang dicapai dalam penjualan dimaksudkan 

pula untuk menutup investasi secara berangsur-angsur.dana yang dipakai 
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untuk menutup investasi hanya bisa diambilkan dari laba perusahaan, dan 

laba hanya bisa diperoleh bilamana harga jual lebih besar dari jumlah biaya 

seluruhnya.  

c. Mencegah atau mengurangi persaingan. Tujuan mencegah atau mengurangi 

ini dapat dilakukan melalui kebijaksanaan harga. Hal ini dapat terjadi jika 

penjual menawarkan barang dengan harga yang sama, maka persaingan hanya 

mungkin dilakukan tanpa kebijaksanaan harga, tetapi dengan servis lain.  

d. Mempertahankan atau memperbaiki market share. Dalam hal ini harga 

merupakan faktor yang penting bagi perusahaan kecil yang mempunyai 

kemampuan sangat terbatas, biasanya penentuan harga ditujukan untuk 

sekedar mempertahankan market share.  

3. Reaksi Konsumen terhadap Harga 

Harga seringkali dijadikan sebagai indikator kualitas bagi konsumen. Orang 

sering memilih harga yang lebih tinggi diantara dua barang karena mereka melihat 

adanya perbedaan. Apabila harga lebih tinggi, orang cenderung beranggapan 

bahwa kualitasnya juga lebih baik.
23

 Konsumen sering pula menggunakan harga 

sebagai kriteria utama dalam menentukan nilainya. Barang dengan harga tinggi 

biasanya dianggap superior dan barang yang mempunyai harga rendah dianggap 

infierior (rendah tingkatannya). Tetapi barang-barang yang sifatnya homogin 

seperti bensin, tidaklah demikian. Ada kenyataan bahwa harga yang sesuai dengan 

keinginan konsumen belum tentu sama untuk jangka waktu lama. Kadang-kadang 
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konsumen lebih menonjolkan kesan daripada harga itu sendiri. Barang sejenis 

yang berharga murah justru biasanya tidak dibeli oleh konsumen.  

Harga menurut pandangan islam merupakan sesuaru kesepakatan mengenai 

transaksi jual beli barang atau jasa dimana kesepakatan trsebut diridoi oleh kedua 

belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam 

akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang 

ditawakan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Yang menentukan harga 

adalah permintaan produk atau jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk atau 

jasa dari para pengusaha atau pedagang. Jadi harga-harga ditentukan oleh 

permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik 

keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara para 

pembeli dan para penjual yang saling ridhadalam bertransaksi. Titik 

keseimbangan itulah dinamakan dengan harga.
24

 

4. Faktor-faktor yang Menentukan Harga 

Faktor-faktor untuk menentukan harga antara lain:
25

 

1. Total biaya yang dihubungkan dengan perolehan barang dan jasa. 

2. Tujuan perusahaan. Dasar penentuan harga disesuaikan dengan kebijakan 

perusahaan terutama berhubungan dengan antisipasi strategi kebijakan harga 

oleh pesaing. 
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3. Strategi. Penentuan harga juga dipengaruhi oleh strategi perusahaan untuk 

tujuan tertentu, seperti : penguasaan pasar dan strategi mengganggu pasar 

agar dapat menguasai pasar dengan baik. 

4. Citra. Penentuan harga yang didasarkan citra yang diinginkan perusahaan 

terhadap produk dihadapan pelanggan, seperti : kualitas produk yang tinggi 

barang-barang mewah dan lain-lain. 

5. Faktor pasar. Penentuan harga dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan 

penawaran. 

6. Lokasi usaha atau bisnis. Dipertimbangkan lokasi usaha guna penentuan 

harga pada umumnya berhubungan dengan biaya tambahan. 

7. Faktor psikologi pelanggan. Faktor unik psikolog akan mempengaruhi 

persepsi pelanggan terhadap produk yang ditawarkan. 

Menurut ahli ekonomi, faktor utama penentu dari permintaan. Faktor-faktor 

tersebut antara lain:  

a. Harga produk. Kurva permintaan konvensional memperlihatkan adanya 

hubungan antara jumlah yang diminta dengan harga dari produk tersebut. 

Interaksi yang terjadi antara harga dan kuantitas, disebut hukum permintaan. 

Adapun pernyataan dari hukum tersebut adalah sebagai berikut : 

Jika harga barang naik, jumlah yang diminta akan semakin kecil. Dan 

sebaliknya jika harga barang diturunkan, maka jumlah yang diminta akan 

semakin besar.  

b. Harga produk lain. Permintaan untuk suatu produk tertentu juga dipengaruhi 

oleh harga dari produk lain yang dapat dibeli oleh konsumen. Dan untuk 
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mengurangi sensitivitas pembeli terhadap perubahan harga, perusahaan dapat 

melakukan promosi. 

c. Penghasilan pembeli. Jika penghasilan konsumen meningkat, maka permintaan 

produknya meningkat. Untuk barang-barang industri, laba atau cash flow dapat 

digunakan sebagai ganti penghasilan. 

d. Selera pembeli. Kesukaan atau selera juga dapat mempengaruhi permintaan. 

Adapun faktor yang mempengaruhi selera ini antara lain; sosio ekonomi, 

demografi, keuangan, pengharapan dan lain sebagainya.   

Adapun pengukuran harga menurut Kotler dan Amstrong yaitu :
26

 

1. Penetapan harga jual. Keputusan penetapan harga, seperti halnya keputusan 

bauran pemasaran lainnya harus berorientasi pada pembeli. Penetapan harga 

yang berorientasi pada pembeli yang efektif mencakup memahami beberapa 

besar nilai yang ditempatkan konsumen atas manfaat yang mereka terima dari 

produk tersebut dan menetapkan harga yang sesuai dengan nilai ini. 

2. Elastisitas harga. Seberapa responsif permintaan terhadap suatu perubahan 

harga. Jika permintaan hampir tidak berubah karena sedikit perubahan harga, 

maka permintaan tersebut tidak elastis/inelastis. Jika permintaan berubah 

banyak, kita menyebut permintaan tersebut elastis. Semakin tidak elastis 

permintaan, semakin besar kemungkinan penjual menaikkan harga. 

3. Pertumbuhan harga pesaing. Faktor lain yang mempengaruhi keputusan 

penetapan harga perusahaan adalah harga pesaing dan kemungkinan reaksi 
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pesaing atas tindakan penetapan harga yang dilakukan perusahaan. Seorang 

konsumen yang cenderung membeli suatu produk atas evaluasi harga serta 

nilai produkpembanding sejenis lainnya. 

Jadi memang harga yang diberikan kepada konsumen tentu sangat akan 

mempengaruhi tingkat pembelian ulang konsumen, semakin cocok harga yang 

diberikan dengan produk maupun pelayanan yang diberikan maka konsumen juga 

akan selalu ingin kembali ke lokasi usaha. penetapan harga jual ditentukan 

berdasarkan berapa besar nilai produk atau manfaat yang dapat diterima 

konsumen, elastisitas  harga akan mempengaruhi naik turunnya sebuah produk, 

hal tersebut terjadi karena adanya perubahan permintaan konsumen. Menurut 

Malau, ada empat jenis tujuan penetapan harga, yaitu:
27

 

1. Tujuan berorientasi pada laba 

Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu 

memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal 

dengan istilah maksimalisasi laba. Dalam era persaingan global, kondisi yang 

dihadapi semakin kompleks dan semakin banyak variabel yang berpengaruh 

terhadap daya saing setiap perusahaan, sehingga tidak mungkin suatu perusahaan 

dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba 

maksimum. 

2. Tujuan berorientasi pada volume. 
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Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume 

penjualan atau pangsa pasar. Tujuan ini banyak diterapkan oleh perusahaan-

perusahaan penerbangan. 

3. Tujuan berorientasi pada citra 

Citra suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. 

Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau 

mempertahankan citra prestisius. Sementara itu harga rendah dapat digunakan 

untuk membentuk citra nilai tertentu.  

4. Tujuan stabilitas harga 

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif  terhadap harga, bila suatu 

perusahaan menurunkan bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para 

pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. Kondisi seperti ini yang 

mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu. 

5. Tujuan-tujuan lainnya 

Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, 

mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau 

menghindari campur tangan pemerintah.Dalam islam terdapat dua macam harga, 

yaitu ats-Tsaman dan as-Si’r. Harga yang dapat dipermainkan para pedagang 
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adalah ats-Tsaman, bukan harga as-Si’r. Ulama’ fiqh mengemukakan syarat ast-

Tsaman sebagai berikut:
28

 

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 

b) Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum, 

seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila barang itu dibayar 

kemudian (berhutang), maka waktu pembayaran pun harus jelas waktunya. 

Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan 

nilai tukar, bukan barang yang diharamkan oleh syara’ seperti babi dan khamr, 

karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara’. 

Penentuan harga juga diatur dalam Islam. Menurut jumhur ulama telah 

sepakat bahwa Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya 

dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan 

harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga 

yang normal, atau sesuai harga pasar. Islam mengatur agar persaingan dipasar 

dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan 

dilarang, yaitu sebagai berikut:
29

 

1. Talaqqi rukban dilarang karena pedagang yang menyongsong dipinggir kota 

mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dikampung akan harga 

dikota.  

2. Mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan harga yang 

sama dengan jumlah yang sedikit. Hal ini sesuai dengan Surah Hud Ayat : 8 
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َأ ََه َسَ ب َحَ اَي َمَ َنَ ول َق َي َل ََةَ دَ وَ دَ عَ مَ َةَ مَ أ ََلىَ إ ََبَ ذَ عَ الَ َمَ ه َنَ اَعَ ن َرَ خَ أ ََنَ ئ َل َوَ  َي ََمَ وَ َي َل 
اَوف َرَ سَ مَ َسَ يَ ل ََمَ هَ يَ ت ََأ 

ونَ ئ َزَ هَ ت َسَ ي ََهَ واب َان َاَكَ مَ َمَ هَ ب ََاقَ حَ وَ َمَ ه َنَ عَ   

Artinya “dan Sesungguhnya jika Kami undurkan azab dari mereka sampai kepada 

suatu waktu yang ditentukan. niscaya mereka akan berkata: "Apakah yang 

menghalanginya?" lngatlah, diwaktu azab itu datang kepada mereka tidaklah 

dapat dipalingkan dari mereka dan mereka diliputi oleh azab yang dahulunya 

mereka selalu memperolok-olokkannya.” 

 

3. Menyembunyikan barang cacat dilarang karena penjual mendapatkan harga 

yang baik untuk kualitas yang buruk. 

4. Menukar kurma kering dengan basah dilarang karena takaran kurma basah 

dan kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar. 

5. Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar kurma kualitas 

sedang dilarang karena setiap kualitas kurma mempunyai harga pasar yang 

berbeda. 

6. Transaksi najasy dilarang karena penjual menyuruh orang lain memuji 

barangnya atau menawar harga tinggi agar orang lain tertarik. 

7. Ikhtikar dilarang yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal 

dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. 

8. Ghaban faa-hisy (besar) dilarang yaitu menjual diatas harga pasar. 

 

C. Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta upaya untuk memberikan keistimewaan kepada konsumen agar 

sesuai dengan harapan konsumen. 
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Menurut Kotler (2002:83) definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik. 

Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. 

Kotler juga mengatakan bahwa perilaku tersebut dapat terjadi pada saat, sebelum 

dan sesudah terjadinya transaksi. Pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi 

akan menghasilkan kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih 

sering. 
30

 

Menurut Fandy Tjiptono Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang 

berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan. Sehingga definisi kualitas pelayanan dapat 

diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta 

ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen.
31

 Dalam 

Kamus Besar Bahasa indonesia dijelaskan kualitas pelayanan sebagai usaha 

melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah membantu 

menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. 

Kualitas Pelayanan adalah perihal dan memudahkan yang diberikan sehubung 

dengan jual beli barang dan jasa. Sedangkan yang lebih rinci diberikan oleh 

Gronsroos. Dari beberapa definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri pokok 
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pelayanan adalah tidak kasat mata (tidak dapat diraba) dan melihat upaya manusia 

(karyawan) atau peralatan lain yang disediakan perusahaan penyelenggara 

pelayanan. Hal ini menjelaskan bahwa pelayanan adalah bentuk system, prosedur 

atau metode tertentu yang diberikan kepada orang lain dalam hal pelanggan agar 

kebutuhan pelanggan tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan harapan mereka.  

Pelayanan merupakan suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam 

interaksi langsung antara seorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan 

menyediakan kepuasan pelanggan. Menurut Parasuraman dalam Harbani ada lima 

dimensi layanan yang harus dipenuhi dalam pelayanan, yaitu: 

1. Tangible yaitu ketampakan fisik, artinya petampakan fisik dari gedung, 

peralatan pegawai dan fasilitas lain yang dimiliki oleh providers. 

2. Responsivines adalah kerelaan untuk menolong konsumen dan 

menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas. 

3. Realibility adalah kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan 

segera, akurat dan memuaskan. 

4. Assurance adalah pengetahuan dan kesopanan para pekerja dan kemampuan 

mereka dalam memberikan kepercayaan kepada konsumen  

5. Emphaty adalah perilaku atau perhatian pribadi yang diberikan oleh perusahaan 

kepada konsumen lahir dan dapat berubah tergantung pada kebutuhan, 

pengalaman, dan mode. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah segala bentuk 

aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. 

Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau service yang disampaikan oleh 
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pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan 

keramahtamahan yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan 

pelayanan untuk kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan (service quality) dapat 

diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan 

yang nyata-nyata mereka terima / peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya 

mereka harapkan/inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. 

Hubungan antara produsen dan konsumen menjangkau jauh melebihi dari waktu 

pembelian ke pelayanan purna jual, kekal abadi melampaui masa kepemilikan 

produk. Perusahaan menganggap konsumen sebagai raja yang harus dilayani 

dengan baik, mengingat dari konsumen tersebut akan memberikan keuntungan 

kepada perusahaan agar dapat terus hidup. 

 

D. Promosi 

1. Pengertian Promosi 

Variabel independen (bebas) yang kedua dalam penelitian ini adalah promosi. 

Menutut Simora, promosi adalah usaha perusahaan untuk mempengaruhi calon 

pembeli melalui pemakaian segala unsur atau bauran pemasaran.
32

 Sedangkan 

menurut Griffin dan Ebert, promosi adalah setiap teknik yang dirancang untuk 

menjual produk.
33
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Untuk mengkomunikasikan tentang produk atau jasa yang dihasilkan 

perusahaan, maka terdapat sebuah kegiatan yang saling menguntungkan bagi 

perusahaan yaitu dengan menggunakan bauran promosi (promotional mix).
34

 

Dalam menentukan bauran promosi perusahaan dapat memilih sebuah strategi 

yang tepat. Menurut Kotler dan Amstrong, terdapat dua strategi bauran promosi 

yaitu strategi promosi dorong (push) dan strategi tarik (pull).
35

 

1. Strategi dorong adalah strategi promosi yang memerlukan penggunaan 

wiraniaga dan promosi perdagangan untuk mendorong produk melalui 

saluran. Produsen mempromosikan produk kepada anggota saluran dan 

membujuk mereka membawa produk itu serta mempromosikannya kepada 

konsumen akhir. 

2. Strategi tarik adalah strategi promosi yang memerlukan pembelanjaan yang 

banyak untuk iklan dan promosi konsumen guna membujuk konsumen akhir 

untuk membeli produk. Jika strategi tarik itu efektif, selanjutnya konsumen 

akan meminta produk dari anggota saluran, yang kemudian meinta produk 

dari produsen. 

Promosi yang jitu pada akhirnya akan menghasilkan naiknya tingkat 

penjualan. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa konsumen yang membeli 

berdasarakan kebiasaan, biasanya tidak begitu mengingat apa-apa yang akan 
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dibelinya. Keinginan untuk membeli produk sering muncul ketika konsumen 

diingatkan melalui atau dengan cara melihat produk itu ditoko.
36

 

Menurut Basu Swasta dan irawan promosi adalah metode untuk memikat agar 

calon pembeli mau melakukan transaksi dengan penjual sehingga tujuan dari 

perusahaan untuk mendapatkan laba dapat tercapai. Promosi merupakan bagian 

dari marketing mix.Marketing mix sendiri adalah kombinasi dari empat variabel 

atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yakni : 

produk, struktur harga, kegiatan promosi dan sistem distribusi.
37

 Ketika produk 

sudah diciptakan, harga juga sudah ditetapkan, dan tempat lokasi sudah 

disediakan, ini artinya produk sudah benar-benar siap untuk dijual.  

Agar produk itu laku di masyarakat, maka masyarakat perlu mengetahui 

keberadaan produk tersebut. Cara untuk memberitahukan produk tersebut kepada 

masyarakat adalah melalui promosi. Hal ini berarti, keputusan terakhir yang harus 

dilakukan oleh pihak minimarket adalah mempromosikan produk tersebut seluas 

mungkin kepada konsumen. Promosi juga dianggap sarana yang ampuh untuk 

menarik dan mempertahankan nasabahnya.  

2. Tujuan Promosi 

Dalam kegiatan promosi pada dasarnya memiliki tujuan sebagai berikut :  

Pertama, Memodifikasi tingkah laku. Promosi berusaha merubah tingkah laku 

dan pendapat, memperkuat tingkah laku yang ada. Penjual selaku berusaha 
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menciptakan kesan baik tentang dirinya (promosi kelembagaan) atau mendorong 

pembelian barang dan jasa.  

Kedua, Memberitahu. Tujuan promosi selanjutnya adalah memberitahu pasar 

yang dituju tentang penawaran perusahaan. Promosi yang bersifat informasi lebih 

sesuai dilakukan pada tahap awal dalam siklus kehidupan produk.  

Ketiga, Membujuk. Promosi yang bersifat membujuk (persuasif) diarahkan 

untuk mendorong pembelian. Promosi yang bersifat persuasif ini akan menjadi 

dominan jika produk memasuki tahap pertumbuhan dalam siklus kehidupannya.  

Keempat, Mengingatkan. Promosi juga bersifat mengingatkan terutama untuk 

mempertahankan merk produk di hati masyarakat dan diperlukan pada tahap 

kedewasaan dalam siklus kehidupan produk.  

3. Macam-macam Promosi 

Secara garis besar sarana promosi yang dapat dipergunakan oleh perbankan 

adalah sebagai berikut :  

a) Periklanan (Advertising)  

Promosi yang dilakukan dalam bentuk tayangan atau gambar yang tertuang 

dalam spanduk, brosur, bilboard, koran, majalah, televisi atau radio-radio.  

b) Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi penjualan ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan atau untuk 

meningkatkan jumlah nasabah. Adapun sarana yang dapat digunakan dalam 

promosi penjualan ini antaralain dengan melalui pemberian diskon, kontes, 

kupon atau sample produk.  
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c) Publisitas (Publicity) 

Dalam rangka meningkatkan citra bank di depan para calon nasabah kegiatan 

yang dilakukan publisitas yang dilakukan oleh bank melalui kegiatan pameran, 

kegiatan amel, bakti sosial atau sponsorship dan kegiatan lainnya.  

d) Penjualan Pribadi (Personal Selling)  

Promosi yang dilakukan melalui pribadi karyawan bank dalam melayani serta 

ikut mempengaruhi nasabah.  

4. Promosi Menurut Islam 

Promosi atau dalam istilah ekonomi islam disebut dengan at-tarwijmerupakan 

usaha yang dilakukan oleh pembeli atau produsen untuk memperkenalkan 

produknya kepada konsumen dan mempengaruhi mereka untuk membelinya, baik 

dilakukan sebelum transaksi maupun sesudahnya.Usaha-usaha yang dilakukan 

oleh seseorang dalam melakukan promosi tentunya bermacam-macam, mulai dari 

cara yang biasa-biasa saja sampai cara yang cukup luar biasa. Mulai dari ala 

kadarnya sampai yang didesain sedemikian rupa, apalagi di zaman yang sudah 

canggih ini tentunya sarana dan pra-sarana yang ada untuk melakukan promosi 

produk tentunya semakin mudah.  

Sehingga sebagai orang muslim, usaha-usaha tersebut memerlukan batasan dan 

patokan agar tidak bertentangan dengan tujuan syari’at islam secara umum, yaitu 

untuk mewujudkankemaslahatan dan menghilangkan kerusakan bagi ummat 

manusia. Salah satu yang perlu sorotan dari sudut pandang syariah dalam promosi 

adalah betapa banyak promosi saat ini yang mengandung kebohongan dan 

penipuan. Promosi yang dibenarkan dalam muamalah adalah berdasarkan prinsip 
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syariah yaitu promosi yang jujur, transparan, dan menjelaskan apa adanya. 

Promosi penjualan juga diatur di dalam Islam. Prinsip ekonomi yang dipakai 

dalam promosi penjualan yaitu kepercayaan dan suka sama suka. Pengelola batu 

lapis tidak memaksa para wisatawan untuk memakai jasanya, transaksi terjadi atas 

dasar suka sama suka dan kepercayaan. Orang yang terjun dalam bidang usaha  

jual beli harus mengetahui hukum jual beli agar dalam jual beli tersebut tidak ada 

yang dirugikan, baik dari pihak penjual maupun pembeli. Jual beli hukumnya 

mubah. Artinya, hal tersebut diperbolehkan sepanjang suka sama suka. Allah 

berfirman: 

ََوَ ن َمَ َا ََنَ يَ َذَ اَال َه َيُّاَأ َي َ َإ ََلَ اَطَ ب َاَلَ ب ََمَ كَ ن َيَ ب ََمَ كَ اَل َوَ مَ أ ََوال َكَ َأ ََت َاَل  َضَ ارَ ت ََنَ عَ َة َارَ جَ ت ََونَ كَ ت ََنَ َأ َل 

َوَ َمَ كَ نَ مَ  اَمَ يَ حَ رَ َمَ كَ ب ََانَ كَ َللا ََنَ إ ََمَ كَ سَ ف َنَ اَأ َوَ ل َت َقَ َت َل   

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; 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An Nisaa : 29) 

 

E. Minat Beli Konsumen 

Para konsumen akan memberikan perhatian besar ada atribut memberikan 

manfaat yang dicarinya. Pasar produk tertentu sering dapat disegmentasi 

berdasarkan atribut yang menonjol bagi kelompok konsumen yang berbeda-beda. 

Minat merupakan salah satu aspek psikologis yang mempunyai pengaruh cukup 

besar terhadap perilaku dan minat juga merupakan sumber motivasi yang akan 

mengarahkan seseorang dalam melakukan apa yang mereka lakukan. Minat beli 

merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi. Minat 
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beli merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi. 

Menurut Kinnear dan Taylor minat membeli merupakan bagian dari komponen 

perilaku konsumen dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk 

bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan.
38

 

Minat memiliki sifat dan karakter khusus sebagai berikut :  

1. Minat bersifat pribadi (individual), ada perbedaan antara minat seseorang dan 

orang lain. 

2. Minat menimbulkan efek diskriminatif.  

3. Erat hubungannya dengan motivasi, mempengaruhi dan dipengaruhi 

motivasi.  

4. Minat merupakan sesuatu yang dipelajari, bukan bawaan Adapun faktor-

faktor yang meliputi minat sebagai berukut:  

a. Kebutuhan fisik, sosial, dan egoitis.  

b. Pengalaman.  

Menurut Churchill yang menjadi indikator minat beli seorang calon 

konsumen adalah sebagai berikut:  

a. Attention, yaitu perhatian calon konsumen terhadap produk yang ditawarkan 

oleh produsen.  

b. Interest, ketertarikan calon konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh 

produsen.  
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c. Desire, keinginan calon konsumen untuk memiliki produk yang ditawarkan 

oleh produsen. 

d. Action, yaitu calon konsumen melakukan pembelian terhadap produk yang 

ditawarkan. 

Persepektif daya beli konsumen menggambarkan seorang konsumen sedang 

melakukan serangkaian langkah-langkah tertentu pada saat melakukan pembelian. 

Perilaku konsumen ini akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam 

pembelian mereka. Proses tersebut merupakan pendekatan penyelesaian yang 

terdiri dari enam tahap yakni :  

1. Menganalisa keinginan dan kebutuhan 

Pada tahap ini konsumen akan adanya kebutuhan yang belum dipenuhi atau 

yang masih tertunda pemenuhannya. Untuk itu pada tahap ini, pihak bank 

biasanya akan menganalisis apa yang diinginkan dan kebutuhan yang dibutuhakan 

konsumen.  

2. Menilai sumber-sumber 

Pada tahap ini sangat erat kaitanya dengan lamanya waktu dan jumlah uang 

yang tersedia untuk membeli. Saat nasabah memiliki uang yang cukup banyak, 

dan kebutuhanya yang semakin besar maka biasanya nasabah akan melakukan 

pembelian secara kredit. Pada tahap ini peting sekali pihak bank untuk 

mengetahui situasi kondisi sumber pendapatan nasabah.  

3. Menetapkan tujuan pembelian 

Setiap konsumen mempunyai motif yang berbeda-beda dalam hal pembelian 

dan tergantung pada jenis produk dan kebutuhannya.  Untuk itu pihak bank perlu 
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mengetahui tujuan konsumen itu sendiri apakah tujuan mereka termasuk 

meningkatkan prestise, memenuhi kebutuhan mereka atau hanya sekedar 

meningkatkan pengetahuan mereka.  

4. Mengidentifikasi alternatif pembelian 

Setelah tujuan pembeli ditetapkan, biasanya konsumen akan mengidentifikasi 

alternatif pembeliannya. Untuk mengidentifikasi pembelian ini konsumen tidak 

terlepas dari pengaruh sumber-sumber yang dimiliki (waktu, uang dan informasi).  

5. Keputusan membeli 

Setelah tahap-tahap diatas dilakukan. Maka tahap selanjutnya yakni pembeli 

memutuskan untuk membeli atau tidak. Jika keputusan yang diambil adalah 

membeli, maka pembeli akan menjumpai serangkaian keputusan menyangkut 

jenis produk, bentuk produk merk, penjual, kuantitas, waktu pembelian dan cara 

pembayarannya. Hal ini juga sama akan terjadi pada keputusan untuk menjadi 

konsumen. Dengan demikian pihak minimarket khususnya indomaret dalam tahap 

ini perlu mengetahui beberapa jawaban atas pertanyan-pertanyaan yang 

menyangkut perilaku minat daya beli untuk bersedia menjadi konsumen. 

6. Perilaku sesudah pembelian 

Adanya kemungkinan bahwa pembeli merasa tidak sesuai setelah melakukan 

pembelian karena mungkin harganya dianggap terlalu mahal, atau mungkin 

karena tidak sesuai dengan keinginan sebelumnya. Untuk mengurangi 

ketidaksesuaian tersebut, biasanya perusahaan akan menindaklanjuti dengan 

menenkankan aspek pelayanan produknya. 
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Dapat dipahami bahwa pasar diklasifikasikan menjadi pasar tradisionl yang 

identik dengan kotor dan bau, pasar modern yang identik dengan bersih dan 

nyaman, pasar eceran yang identik dengan barang satuan/penjualan dalam 

kuantitas sedikit, dan pasar grosir yang identik dengan borongan/penjualan dalam 

kuantitas besar. Adanya 3 unsur utama yang perlu dikaji pada pengertian pasar, 

yaitu: (1) Orang dengan segala kebutuhan dan keinginannya atau sering disebut 

sebagai konsumen. (2) Daya beli. Daya beli merupakan faktor yang dapat 

mengubah keinginan menjadi permintaan. Penyediaan barang dan jasa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat tidak akan menjadi suatu permintaan apabila 

masyarakat tidak memiliki daya beli yang memadai. (3) Perilaku dalam 

pembelian. 

Perilaku berkaitan dengan pola masyarakat di dalam pasar, seperti pola 

pengeluaran uang, perubahan selera jenis barang atau jasa, waktu mewujudkan 

dan membeli, fluktuasi harga atau nilai. tetapi sebelum itu sudah lebih dulu ada 

unsur-unsur yang membentuknya seperti konsumen, daya beli, dan perilaku dalam 

pembelian. Jika tidak ada konsumen maka tidak akan terbentuk pasar, karena 

kembali pada pengertian umum bahwa pasar adalah tempat bertemunya penjual 

(produsen) dan pembeli (konsumen). Seperti dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah 

ayat 275: 

َب ََرَ ال ََنَ َوَ ل َكَ َأ َي ََنَ يَ َذَ ل َا َ اَمَ ن َوَاَإ َاَل َق ََمَ ه َن ََأ َب ََكَ ل َذَ َسَ مَ الَ َنَ مَ َاَنَ ط َيَ شَ الَ اَه َط َب َخَ ت َي ََال ذ يَووَمَ ق ََي َاَل 

َفَ ل َاَسَ مَ َه َل َف ََىه َت َنَ ف ََهَ ب َرَ َنَ مَ َة َظ َعَ وَ مَ َه َاءَ جَ َنَ مَ اَف َب َالرَ َمَ رَ حَ وَ َعَ يَ ب َالَ َللا ََلَ حَ أ َاَوَ ب َالرَ َلَ ثَ مَ َعَ يَ ب َالَ 

َف ََادَ عَ َنَ مَ وَ َىَللا َل َإ ََه َرَ مَ أ َوَ 
َنَ وَ دَ اَل َاَخَ ه َيَ ف ََمَ ه ََارَ الن ََاَبَ حَ صَ أ ََكَ ئ َل ََأ   
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Artinya “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 

penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka 

berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal 

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum 

datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 

kekal di dalamnya.”(Q.S Al Baqarah : 275) 

Begitu pula dengan daya beli, ada konsumen tetapi konsumen terbsebut tidak 

memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang/jasa maka tidak akan terjadi 

proses jual beli yang menjadi dasar terbentuknya pasar. Sama hal nya dengan 

perilaku dalam pembelian, pola pengeluaran uang dan selera konsumen menjadi 

salah satu faktor bagi konsumen untuk melakukan transaksi atau tidak. Semua 

unsur tersebut akan saling terkait satu sama lain di dalam pasar.
39

 

 

F. Pengaruh Harga terhadap Minat Beli di Toko Plastik Gondik Kesamben 

Dalam membeli suatu produk konsumen tidak hanyamempertimbangkan 

kualitasnya saja, tetapi juga memikirkan kelayakanharganya. Harga merupakan 

salah satu penentu pemilihan produk yangnantinya akan berpengaruh terhadap 

minat beli konsumen. Harga seringkalidikaitkan dengan kualitas, konsumen 

cenderung menggunakan harga sebagaiindikator kualitas atau kepuasan potensial 

dari suatu produk. Bila kualitas ataupun manfaat yang diberikan sangat sebanding 

dengan biaya yang harus dikeluarkan maka pelanggan tidak akan merasa rugi. 

Pelanggan akan tertarik untuk membeli karena harga yang diberikan sebanding 
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dengan manfaat dan kualitas dan ini akan berdampak positif pada minat beli 

pelanggan. 

Keputusan penentuan harga demikian penting dalam menemukan seberapa 

jauh manfaat dan kualitas yang diberikan. Harga yang dibebankan terhadap jasa 

yang ditawarkan menjadikan indikasi bahwa kualitas jasa macam apa saja yang 

akan konsumen terima. Hal terpenting adalah berbagai keputusan penentuan harga 

tersebut harus konsisten dengan keseluruhan strategi pemasaran, memberikan 

harga yang berbeda dalam pasar yang berbeda juga perlu dipertimbangkan. Bila 

suatu produk mengharuskan konsumen mengeluarkan biaya yang lebih besar 

dibanding manfaat dan kualitas yang diterima, maka yang terjadi adalah bahwa 

produk tersebut memiliki nilai negatif sehingga minat beli konsumen juga akan 

menurun. 

 

G. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Minat Beli di Toko Plastik Gondik 

Kesamben 

Kualitas pelayanan berkaitan erat dengan persepsi konsumen tentang mutu 

suatu usaha. Semakin baik pelayanan akan mempengaruhi tingkat pembelian yang 

dilakukan konsumen sehingga usaha tersebut akan memiliki nilai atau bermutu. 

Sebaliknya apabila palayanan yang diberikan kurang baik dan memuaskan, maka 

perusahaan dianggap kurang bermutu sehingga menurunkan minat beli konsumen. 

Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan harus terus 

ditingkatkan agar dapat memaksimalkan kualitas produk. Dengan demikian,  
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konsumen akan merasa puas atas kulalitas pelayanan yang diberikan sehingga 

akan meningkatkan pembelian. 

Kualitas pelayanan merupakan tingkatan kondisi baik buruknnya sajian yang 

diberikan dalam rangka memuaskan pelanggan, dalam sebuah perusahaan tentu 

bukanlah sesuatu yang mudah didefinisikan, karena hal tersebut sangat 

berhubungan erat dengan pandangan konsumen. Hal ini yang mempengaruhi 

tingkat minat beli konsumen adalah kualitas pelayanan. Perusahaan perlu 

meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan minat beli konsumen, 

karena produk atau jasa yang berkualitas rendah akan menanggung resiko 

pelanggan tidak tertarik untuk melakukan pembelian. Jika kualitas pelayanan 

diperhatikan, maka tingkat minat beli konsumen akan bertambah. 

 

H. Pengaruh Promosi terhadap Minat Beli di Toko Plastik Gondik Kesamben 

Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi 

perusahaan dalam upaya mempertahankan kontinuitas serta meningkatkan 

kualitas penjualan. Untuk meningkatkan kegiatan pemasaran dalam hal 

memasarkan barang atau jasa dari suatu perusahaan, tak cukup hanya 

mengembangkan model unit perumahaan, menggunakan saluran distribusi dan 

saluran harga yang tetap, tapi juga didukung oleh kegiatan promosi. 

Minat beli yang ada dalam diri konsumen merupakan fenomena yang sangat 

penting dalam kegiatan pemasaran, minat membeli merupakan suatu perilaku 

konsumen yang melandasi suatu keputusan pembelian yang hendak dilakukan. 

Minat beli konsumen sangat penting bagi pertumbuhan penjualan produk 
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perusahaan. Maka dari itu harus dilakukan cara untuk meningkatkan minat beli, 

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan minat beli adalah promosi. Promosi 

merupakan salah satu variable dalam marketing mix yang sangat penting 

dilakukan oleh perusahaan dalam memasarkan produknya. Promosi dapat 

diartikan sebagai arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk 

mengarahkan sesorang atau organisai kepada tindakan menciptakan pertukaran 

dalam pemasaran.  

Para konsumen tertarik untuk mendapatkan promosi yang pantas. Promosi 

yang pantas berarti nilai yang di persepsikan pantas pada saat transaksi dilakukan. 

Konsumen beranggapan bahwa suatu produk dengan promosi yang baik berarti 

mempunyai kualitas yang baik, sedangkan apabila promosi yang murah 

mempunyai kualitas yang kurang baik. Seringkali beberapa konsumen mengetahui 

secara tepat promosi suatu produk, sedangkan yang lainnya hanya mampu 

memperkirakan promosi berdasarkan pembelian masa lampau. 

 

I. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelusuran peneliti mengenai koleksi skripsi dan jurnal yang 

telah ada, penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama dengan judul 

“Pengaruh Harga, Kualitas Pelayanan dan Promosi terhadap Minat Beli Di Toko 

Plastik Gondik Kesamben”, sebagaimana yang dijadikan riset oleh penulis. 

Namun penulis menemukan skripsi yang masih berkaitan dengan judul penelitian 

ini, yaitu: 
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1. Peneliti Intan (Universitas Sanata Dharma Yogyakarta) Pengaruh Kualitas 

Produk, Harga dan Promosi terhadap Minat Beli Ulang Konsumen Buah Carica 

di Daerah Wonosobo. menjelaskan bahwa kualitas produk, harga dan promosi 

berpengaruh terhadap Minat Beli Ulang Konsumen Buah Carica di Daerah 

Wonosobo.
40

 Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

yaitu penelitian kuantitatif, objek penelitian yaitu buah carica serta variabel 

yang digunakan adalah harga, promosi dan minat beli. Perbedaannya terletak 

pada variabel lain (kualitas produk) dan subjek penelitian dalam penelitian ini 

adalah Konsumen Buah Carica di Daerah Wonosobo sedangkan pada 

penelitian yang digunakan ini pada Konsumen Toko Plastik Gondik.  

2. Peneliti Marlena (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung).”Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli 

Konsumen Menggunakan JasaTransportasi Kereta Api (Studi Pada Konsumen 

PT KAI (Persero) StasiunTanjung Karang Bandar Lampung)”.
41

 Penelitian ini 

termasuk dalam penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder. Populasi dalam penelitian ini sebesar 300 konsumen dan penentuan 

sampel dilakukan dengan non probability sampling dengan teknik 

incidentalsampling sehingga diperoleh sampel sebesar 75 konsumen Metode 

analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana,ujiasumsi klasik, uji 

hipotesa (uji t) kemudian pengolahan datanya menggunakan aplikasi SPSS 23 

for windows. 

                                                           
40

https://repository.usd.ac.id/31904/2/142214024_full.pdf di akses pada tanggal 12 Juli 

2019 pukul : 19.00 WIB 
41http://repository.radenintan.ac.id/5539/ di akses pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 15.00 WIB 

https://repository.usd.ac.id/31904/2/142214024_full.pdf
http://repository.radenintan.ac.id/5539/
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3. Peneliti Djakaria “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, Promosi, dan Suasana 

Toko terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian Asia Fashion.
42

 Penelitian 

ini menggunakan metode kuantitatif dan jenis penelitiannya studi kasus. 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner. Dalam 

penelitiannya dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan, harga, promosi dan 

suasana toko berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pembelian. 

4. Peneliti Aulia (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah, 

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung) Pengaruh Bauran Pemasaran 

Terhadap Minat Beli Konsumen Muslim Di Butik Chacha Collection 

Tulungagung.
43

 

5. Peneliti Rasyadi (Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu 

Politik Universitas Riau Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis FISIP 

Universitas Riau) Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat 

Konsumen Mobil Mitsubishi Tipe Pajero (Studi Kasus Dealer Pekan Perkasa 

Berlian Motor Pekanbaru ).
44

 

6. Peneliti Anggar PP (2012), penelitian berjudul “Pengaruh Harga, Kualitas 

Produk dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Moto Honda” 

(Studi Kasus pada Konsumen di Kota Semarang).
45

 Persamaan dengan 

penelitian ini adalah variabel independen yang digunakan yaitu harga dan 

                                                           
42https://repository.usd.ac.id/12224/2/132214074_full.pdf(diakses pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 

19.00 WIB) 
43

 http://repository.iain-tulungagung.ac.id// Nisa Dwi Noorma Aulia (diakses pada 22 Agustus 

2018) 
44

Ilham Rasyadi, “Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Konsumen 

Mobil Mitsubishi Tipe Pajero (Studi Kasus Dealer Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru ), 

Universitas Riau, 2017 
45

 Eprints.undip.ac.id/42236/1/Krisnasakti Anggar PP.pdf (diakses pada Kamis 17 Mei 

2018, pukul 07.20) 

https://repository.usd.ac.id/12224/2/132214074_full.pdf
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promosi. Perbedaaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan variabel 

dependen keputusan pembelian secara online. Dari hasil analisis menyatakan 

bahwa, harga, kualitas produk dan promosi memberikan pengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor honda.  

 

J. Kerangka Konseptual 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting.
46

 Menurut Muhammad Kerangka berfikir berisi gambaran pola hubungan 

antar variabel atau kerangka konsep yang akan digunakan untuk menjawab 

masalah yang diteliti, disusun berdasarkan kajian teoritik yang telah dilakukan 

dan didukung oleh hasil penelitian terdahulu.
47

 Kerangka berfikir dalam suatu 

penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua 

variabel atau lebih. Kerangka berfikir berguna untuk mempermudah di dalam 

memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada 

pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Maka penulis membuat suatu 

kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

                                                           
46

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi, cet 7, (Bandung: 

Alfabeta, 2015), hal. 93. 
47

Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta : Raja Grafido Persada, 

2013),hlm.256. 
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      H1 

     H2 

 

  H3 

   H4 

 

 

Keterangan: 

1. X1 terhadap Y = didasari pada teori Kotler dan Amstrong dan penelitian 

terdahulu Abdullah dan M. Rizan (2015). 

2. X2 terhadap Y = didasari pada teori Kotler dan penelitian terdahulu Taslim 

Bahar (2009) dan Aninda Yustia (2008). 

3. X3 terhadap Y = didasari pada teori Kotler dan Amstrong dan penelitian 

terdahulu Jacklin, Sepang, dkk. 

 

K. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.            H0  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel harga 

terhadap   minat beli konsumen pada konsumen Toko Gondik 

Kesamben Blitar.  

 Harga (X1) 

Minat Beli 

Konsumen (Y) 

Promosi (X3) 

Kualitas pelayanan 

(X2) 
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H1   : Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel harga terhadap  

minat beli konsumen pada konsumen Toko Gondik Kesamben 

Blitar.  

2.            H0  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas 

pelayanan terhadap   minat beli konsumen pada konsumen Toko 

Gondik Kesamben Blitar.  

H2   : Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas 

pelayanan  terhadap  minat beli konsumen pada konsumen Toko 

Gondik Kesamben Blitar.  

3.            H0  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel promosi 

terhadap   minat beli konsumen pada konsumen Toko Gondik 

Kesamben Blitar.  

H3   : Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel promosi 

terhadap  minat beli konsumen pada konsumen Toko Gondik 

Kesamben Blitar.  

4.            H0  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel harga, 

kualitas pelayanan, dan promosi  secara bersama-sama terhadap   

minat beli konsumen pada konsumen Toko Gondik Kesamben 

Blitar.  
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H4   : Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel harga, kualitas 

pelayanan, dan promosi secara bersama-sama  terhadap  minat beli 

konsumen pada konsumen Toko Gondik Kesamben Blitar.  

Untuk hipotesis statistik sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Jika Probabilitas > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak.  

Jika Probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima 

 

 


