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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang 

dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya, untuk berkembang, dan mendapatkan laba.
18

 Berhasil 

tidaknya dalam pencapaian tujuan bisnis tergantung pada keahlian mereka di 

bidang pemasaran, produksi, keuangan, maupun bidang lain. Selain itu juga 

tergantung pada kemampuan mereka untuk mengkombinasikan fungsi-fungsi 

tersebut agar organisasi dapat berjalan lancar.  

William J. Stanton dalam Basu Swastha mendefinisikan Pemasaran adalah 

suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan 

barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada 

maupun pembeli potensial.
19

  

Jadi, kita meninjau pemasaran sebagai suatu sistem dari kegiatan-kegiatan 

yang saling behubungan, ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan, dan mndistribusikan barng dan jasa kepada kelompok 

pembeli.  
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 Basu Swastha dan Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, (Yogyakarta: Liberty, 

1986), hal. 5 
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Kegiatan-kegiatan tersebut beroperasi didalam suatu lingkungan yang 

dibatasi oleh sumber-sumber dari perusahaan itu sendiri, peraturan-peraturan, 

maupun konsekuensi sosial dari perusahaan. Pada umumnya, dalam pemasaran 

perusahaan berusaha menghasilkan laba dari penjualan barang dan jasa yang 

diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pembeli. Namun demikian, pemasaran 

juga dilakukan untuk mengembangkan, mempromosikan, dan mendistribusikan 

program-program dan jasa yang disponsori oleh organisasi non laba.
20

 

Sementara itu, menurut Philip Kotler Pemasaran didefinisikan sebagai 

suatu proses sosial dan manajerial dalam individu-individu dan kelompok-

kelompok mendapatkan apa yang mereka inginkan melalui penciptaan dan 

pertukaran produk-produk dan nilai dengan individu atau kelompok lainnya.
21

 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pemasaran merupakan proses dimana individu maupun kelompok memenuhi 

kebutuhan dan keinginannya dengan sistem yang berhubungan dengan tujuan 

untuk merencanakan dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan 

dan mendistribusikan barang dan jasa. 

 

B. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Langkah penting dalam perencanaan pemasaran adalah pemilihan strategi 

pemasaran dan menciptakan bauran pemasaran sesuai kebutuhan dan keinginan 

pelanggan. Konsep strategi pemasaran, merupakan suatu perkembangan besar 

dalam pemikiran pemasaran, mengubah fokus pemasaran dari pelanggan atau 

                                                           
20
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21

 Philip Kotler, Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 1989), 
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produk ke pelanggan dalam konteks lingkungan eksternal yang lebih luas. 

Mengetahui keinginan pelanggan saja belum cukup. Agar perusahaan berhasil 

pemasar harus mengetahui pelanggan dalam konteks persaingan, kebijakan 

pemerintah serta kekuatan ekonomi, sosial, politik. Tugas penting pengusaha 

adalah mengembangkan suatu strategi pemasaran yang mengkombinasikan 

unsur bauran pemasaran dalam cara sedemikian rupa, sehingga dapat saling 

melengkapi satu sama lain serta secara positif mempengaruhi persepsi dan 

perilaku pelanggan.
22

 

Bauran pemasaran (marketing mix) merupakan seperangkat alat yang dapat 

digunakan pemasaran untuk membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan 

kepada pelanggan. Alat-alat tersebut dapat digunakan untuk menyusun strategi 

jangka panjang dan juga untuk merancang program taktik jangka pendek. 

Penyusunan komposisi unsur-unsur bauran pemasaran dalam jangka 

pencapaian.
23

 

Setiap perusahaan atau suatu jenis usaha kecil berlomba-lomba untuk 

menarik minat beli konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Perusahaan 

harus mempunyai strategi yang tepat sebagai pedoman utama dalam bidang 

pemasaran. Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang 

menyeluruh, terpadu dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan 

panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk tercapainya tujuan 

pemasaran suatu perusahaan. Kegiatan yang dilakukan perusahaan melalui 

bauran pemasaran (Marketing Mix). Marketing Mix merupakan kombinasi 
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variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran, variabel 

mana dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi reaksi para 

pembeli atau konsumen. Jadi marketing mix terdiri dari himpunan variabel 

yang dapat dikendalikan dan digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi 

tanggapan konsumen dalam pasar sasarannya.
24

 

Menurut Philip Kotler Bauran Pemasaran (Marketing Mix) adalah sebagai 

perangkat variabel-variabel pemasaran terkontrol yang diinginkan dalam pasar 

sasaran.
25

 Sementara menurut Panji Anoraga Bauran Pemasaran (Marketing 

Mix) merupakan variabel-variabel yang dapat dilakukan perusahaan, yang 

terdiri dari: produk, harga, distribusi dan promosi.
26

 Sedangkan Masykur 

Wiratmo mengatakan bahwa bauran pemasaran merupakan interaksi empat 

variabel utama dalam sistem pemasaran, meliputi produk/jasa, penentuan 

harga, distribusi dan promosi, serta jenis usaha. Arti penting dari setiap 

variabel tersebut berbeda, tergantung pada industry, misi perusahaan, sifat 

pasar, dan ukuran perusahaan, serta sejumlah faktor lingkungan.
27

 

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bauran 

pemasaran (marketing mix) merupakan unsur suatu program pemasaran yang 

dikendalikan perusahaan untuk mengontrol pasar sasaran yang diinginkan. 

Kegiatan-kegiatan pemasaran perlu dikombinasikan dan dikoordinir agar 

perusahaan dapat melakukan tugas pemasarannya seefektif mungkin. 
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Dikarenakan keempat unsur (4P) dalam kombinasi tersebut saling berhubungan 

dan masing-masing elemen di dalamnya saling mempengaruhi. Keempat 

komponen tersebut, yang dikenal sebagai 4P atau marketing mix, adalah 

product, pricing, place dan promotion. Selanjutnya akan dibahas mengenai ke 

empat variabel yang terdapat dalam Marketing Mix, yaitu : 

1. Produk 

Produk merupakan elemen penting bagi kelangsungan hidup 

perusahaan dan dalam keberhasilan pemasaran. Produk adalah barang atau 

jasa yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan konsumen.
28

 Menurut 

Supranto dan Nandan Limakrisna produk adalah apa saja yang dibutuhkan 

dan diinginkan seorang konsumen untuk memenuhi kebutuhan yang 

dipersepsikan.
29

 Philip Kotler dan Lene Kevin Keller mendefinisikan 

produk sebagai salah satu unsur bauran pemasaran yang sangat strategis 

terhadap peningkatan volume penjualan. 
30

 Produk akan menjadi hal yang 

penting, karena produk akan dinikmati oleh para konsumen, sehingga 

penentuan kualitas dan kuantitas sangat krusial.
31

 

Sedangkan menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri 

mendefinisikan produk sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke 

pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan atau dikonsumsi 

dan yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan.
32

 Orang memenuhi 
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kebutuhan dan keinginannya dengan barang dan jasa. Kita akan 

menggunakan istilah produk untuk mencakup keduanya. Kita definisikan 

produk sebagai sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan 

(need) dan keinginan (want). Pentingnya suatu produk dan fisik bukan 

terletak pada pemiliknya, tetapi pada jasa yang dapat diberikannya.
33

 

Kebutuhan (need) merupakan keadaan dasar manusia yang bila tidak 

terpenuhi akan terjadi kehilangan dalam diri seseorang. Kebutuhan 

manusia itu luas, kompleks, dan banyak. Semakin penting kebutuhannya 

maka semakin kuat pula perasaan tidak bahagia itu. Akhirnya timbul 

kebutuhan yang penting dan sangat spesifik yang disebut keinginan 

(want). Sedangkan keinginan (want) adalah bentuk asal dari kebutuhan 

manusia yang dibentuk oleh budaya dan pribadi seseorang. 

Keinginan orang cenderung terus berubah dan tidak terbatas. Jumlah 

orang yang menginginkannya pun semakin tinggi dan bertambah setiap 

harinya dengan didukung kemampuan membeli barang tersebut. Semakin 

tingginya permintaan seseorang untuk memenuhi keinginan yang tidak 

terbatas akan menimbulkan permintaan (demand) akan produk tertentu. 

Permintaan (demand) adalah suatu keinginan yang jumlahnya banyak 

didukung oleh kemampuan daya beli.
34

 

Produk pada umumnya mengalami berkembangan atau siklus, di mana 

di setiap siklus kehidupan produk memiliki fenomena dan konsekuensi 

yang berbeda bagi perusahaan, seperti: keuntungan, biaya, citra, persepsi 
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pelanggan. Produk berjalan melalui berbagai tingkatan kehidupan, selalu 

mengalami daur hidup atau sering dinamakan siklus kehidupan produk 

(product life cycle). Setiap siklus mengalami fenomena dan konsekuensi 

yang berbeda dalam kehidupan produk yang tentunya mempengaruhi 

keputusan pengelolaan produk dan kinerja bisnis secara keseluruhan. 

Produk secara normal memiliki siklus: 1) tahap pengembangan, 2) tahap 

pengenalan, 3) tahap pertumbuhan penjualan, 4) tahap kematangan, 5) 

tahap kejenuhan dan 6) tahap penurunan. 

Pengusaha pada awal memulai kegiatan menghasilkan produk 

melakukan riset pemasaran di mana salah satu tujuan adalah memastikan 

keinginan dan kebutuhan konsumen. Pada tahap selanjutnya berdasarkan 

kesesuaian dengan kondisi internal perusahaan dilakukan pengembangan 

produk. Pada tahap pengembangan produk biaya yang dikeluarkan cukup 

tinggi dan belum ada pemasukan penjualan dalam bentuk laba untuk 

menutup biaya pengembangan.
35

 

Siklus selanjutnya adalah produk dikenalkan kepada calon pelanggan 

atau tahap perkenalan. Siklus perkenalan pada umumnya dibutuhkan biaya 

yang cukup tinggi untuk masuk kepasar dan bersaing dengan barang yang 

sudah ada. Kemampuan untuk menerapkan bauran pemasaran yang baik 

akan membantu dalam siklus tersebut. Promosi baik iklan, personal 

selling, publisitas pada umumnya mendominasi jumlah biaya perkenalan. 

Penentuan harga yang tepat yang mampu bersaing dan kecepatan dalam 
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menempatkan barang atau distribusi akan membantu kecepatan produk 

masuk pasar.  

Siklus selanjutnya adalah tahap pertumbuhan, di mana produk sudah 

masuk pasar, dikenal dan diterima pelanggan. Siklus ini penjualan sudah 

mulai mengalami peningkatan dan keuntungan penjualan mulai naik. Pada 

tahap tersebut tidak setiap produk mampu mencapai siklus selanjutnya jika 

tidak mampu memenuhi keinginan pelanggan.
36

 

Jika produk mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan 

akan bergerak ke siklus kedewasaan atau kematangan. Tingkat penjualan 

produk mengalami peningkatan dan keuntungan atau laba pada kondisi 

maksimal atau titik puncak. Pada siklus ini pesaing pada umumnya sudah 

masuk pasar dan konsumen memiliki preferensi untuk membandingkan 

produk perusahaan dengan produk yang sejenis perusahaan lain. 

Pengusaha dapat menurunkan harga atau menaikkan biaya promosi karena 

berbagai alasan seperti: kemampuan efisiensi produksi, menghambat 

pesaing merebut pasar, mempertahankan pelanggan. Dengan adanya 

penurunan harga memiliki konsekuensi margin keuntungan mengalami 

penurunan dan laba keseluruhan mengalami penurunan. 

Setelah siklus kematangan, produk bergerak ke siklus kejenuhan di 

mana penjualan produk perusahaan pada posisi maksimal, tetapi sudah 

tidak ada peningkatan. Ada kecenderungan pada tahap tersebut keinginan 

dan kebutuhan konsumen sudah bergeser atau munculnya produk pesaing 

                                                           
36

 Ibid, hal. 111. 



26 
 

 
 

yang diterima pelanggan. Pada siklus akhir produk adalah penurunan, di 

mana penjualan sudah mengalami penurunan terus-menerus dan laba 

perusahaan mengalami penurunan drastis.  

Berdasarkan siklus hidup produk terlihat bahwa penjualan meningkat 

tinggi pada saat siklus kedewasaan mendekati siklus kejenuhan. 

Pengusaha pada saat produk pada siklus kedewasaan harus sudah memulai 

melakukan riset pasar dan pengembangan produk untuk generasi 

selanjutnya sebelum produk yang ada dipasar ke siklus kejenuhan atau 

kemunduran. Pada saat penjualan tinggi maka keuntungan atau laba 

perusahaan meningkat. Keuntungan tersebut dapat digunakan untuk 

membiayai proses pengembangan produk baru dan juga pengenalan 

produk baru guna memulai siklus produk generasi selanjutnya. Peralihan 

siklus kejenuhan dan penurunan produk perusahaan yang memiliki 

konsekuensi penurunan penjualan dan keuntungan akan diimbangi oleh 

naiknya penjualan produk baru atau generasi selanjutnya. Perusahaan yang 

mampu berkembang dalam jangka panjang adalah perusahaan yang mau 

dan mampu mengelola siklus kehidupan produk.
37

 

Atribut produk merupakan stimuli pemasaran yang dapat dijadikan 

salah satu daya tarik dan merupakan salah satu faktor yang dianggap 

penting oleh konsumen, selain itu atribut produk dapat pula menjadi salah 

satu unsur yang dijadikan andalan dalam memperebutkan konsumen. 

Stimuli pemasaran adalah semua bentuk komunikasi atau stimuli fisik 
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yang dimaksudkan untuk mempengaruhi konsumen. Produk dan unsur-

unsurnya, yaitu kemasan, isi, ciri-ciri fisik produk merupakan stimuli 

primer/intrinsik. Semakin baik atribut yang ditampilkan oleh suatu produk 

diharapkan mampu menumbuhkan minat beli konsumen. Atribut produk 

sebenarnya sangat penting dalam proses mempersuasi konsumen. 

Konsumen menggabungkan begitu banyak atribut dari suatu produk atau 

merek tertentu. Seluruh perilaku mereka umumnya tertuju pada merek, 

terutama pada pentingnya fungsi yang mereka ingin capai dari masing-

masing atribut tersebut. Perilaku tersebut kemudian akan mengarahkan 

konsumen pada minat beli yang merupakan suatu pemusatan perhatian 

individu terhadap suatu barang yang disertai dengan perasaan senang 

terhadap barang tersebut, sehingga minat tersebut menimbulkan keinginan 

dan kemudian timbul perasaan yang meyakinkan individu bahwa barang 

tersebut memiliki manfaat, dan individu ingin memiliki barang tersebut 

dengan cara membelinya.
38

 

Selain itu produk merupakan sesuatu yang ditawarkan ke pasar agar 

produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan, keinginan dan kepuasan 

konsumen, maka produk tersebut dapat didesain dengan 

mempertimbangkan berbagai unsur sesuai dengan pasar sasaran. Unsur 

tersebut adalah :  
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a. Kualitas  

Kualitas suatu produk dibagi dalam 5 tingkatan kualitas produk, 

yaitu:  

1) Tingkat paling dasar (Core Benefit) 

2) Tingkat dasar (Basic Product) 

3) Tingkat diharapkan (Expected Product) 

4) Tingkat melebihi harapan (Augmented product) 

5) Tingkat potensil (Potensial Product)
39

 

b. Lini produk dan bauran produk.  

Sebuah perusahaan umumnya memproduksi dan menjual lebih 

dari satu hal. Suatu kelompok produksi dimaksudkan untuk 

penggunaan yang sama dan memiliki sifat-sifat yang sama merupakan 

satu lini produk. Bauran produk adalah semua daftar produk yang 

diberikan untuk dijual oleh suau perusahaan. Luasnya sebuah bauran 

poduk menunjukkan jenis-jenis ukuran, warna, model yang tepat pada 

setiap lini poduk.
40

 

c. Jenis-jenis produk  

Untuk tujuan pemasaran, produk dibedakan atas :  

1) Barang konvenien  

Barang konveninen adalah produk-produk dimana pemilik 

toko membeli dalam jumlah terbatas, namun selalu tetap tersedia.  
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2) Barang shopping  

Sesuai dengan namanya, sebelum membli barang shopping 

seorang konsumen terkebih dahulu mlihat-lihatnya di toko, yakni 

terlebih dahulu mengadakan pebandingan-perbandingan atas 

beberapa dasar seperti : kesesuaian, kualitas, harga atau gaya.  

3) Barang spesial  

Barang spesial adalah semua barang-barang dimana konsumen 

akan membelinya, bila barang tesebut mempunyai brand khusus 

karena dianggap lebih hebat atau berbeda dari barang-barang 

dengan brand lain.  

4) Barang istimewa 

Barang ini merupakan barang dimana konsumen pada 

umumnya sudah terpikir untuk memperolehnya. Banyak konsumen 

tidak mengetahui barang ini, misalnya : asuransi jiwa, asuransi 

kebakaran, ensiklopedia.
41

 

d. Merek( Brand)  

Langkah berikutnya dalam perencanaan produk adalah membuat 

brand (merek). Sebuah brand adalah sebuah nama, term, simbol, atau 

design atau sebuah kombinasi dari keseluruhannya yang dipergunakan 

mengidentifikasi produk perusahaan dari semua produk saingan. Suatu 

brand bukanlah suatu bagian produk dan banyak poduk dapat dijual 

tanpa brand. Namun pemberian brand memberi keuntungan kepada 
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pembeli dan kepada pemasar. Kepada konsumen brand memberi 

kemudahan misalnya identifikasi produk. Sekali seorang konsumen 

telah memutuskan pada suatu brand khusus, dia akan 

melokalisasikannya. Hal ini penting bila dia membeli secara rutin dari 

produk. Dengan brand pembeli dapat mengurangi waktu dan 

usahanya dalam pembelian dan membandingkan produk, karena dia 

dapat meyakinkan diri mengidentifikasi brand kesukaanya serta 

kualitas produk secara konsisten.
42

 

e. Pengepakan  

Aspek penting lainnya dari perencanaan produk adalah 

pengepakan. Untuk sejumlah produk suatu pembungkus hanya 

memberi sedikit kegunaan bagi pembeli maupun penjual. Bagi 

produk-poduk lain, pengepakan atau pembungkusan memberi 

berbagai fungsi kepada pemasaran. Proteksi fisik mengurangi 

kerusakan atau penguapan, demikian pula pembungkus memudakan 

pengangkatan, dan pemegangan selanjutnya, pengepakan dapat 

menumbuhkan image yang lebih disukai karena konsumen 

menganggap pengepakan atau pembungkusan yang baik sering terikat 

dengan kualitas dan sifat produk.
43

 

Ternyata kualitas produk yang diinginkan konsumen itu sangat 

relative, tetapi bagi pebisnis yang terpenting adalah:
44
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a. Perlu mengenali produk yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen 

sebelum dibuat atau dipasarkan atau diperdagangkan (sebagai 

distributor-peritail) 

b. Perlu menginformasikan kesesuaian produk yang diinginkan 

konsumen dan 

c. Merincikan karakteristik produk sehingga beda dari produk lain 

(product differentiation) 

Peningkatan kualitas pada semua fungsi bisnis yang optimal adalah 

apabila dihubungkan dan dipandu oleh persepsi konsumen. Hal ini penting 

karena apa pun jenis bisnis yang kita jalankan, tujuannya adalah agar 

terjadi transaksi jangka panjang dan itu bisa terjadi apabila kita mampu 

menciptakan loyalitas (kesetiaan dalam melakukan pembelian ulang) 

pelanggan (terhadap produk, merek, toko) dan itu dapat dibentuk dari 

kualitas, nilai, dan pelayanan yang mereka rasakan, citra produk, merek, 

dan kenyamanan toko dalam pandangan mereka yang dapat memberikan 

kepuasan kepada mereka baik dalam berbelanja maupun dalam 

mengonsumsi. 
45

 

Dalam hal manajemen bisnis islam, terdapat beberapa hal yang harus 

diperhatikan dan menjadi prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh 

pebisnis (termasuk bisnis busana muslim di butik Chacha Collection 

Tulungagung) sebagai berikut:
46

 

                                                           
45

 Ibid, hal. 168 
46

 Ismanto, Manajemen…, hal. 24-25 



32 
 

 
 

a. Setiap perdagangan harus didasari sikap saling ridha diantara dua 

pihak, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau didzalimi. 

Dengan ini maka pihak pengelola memberikan kebebasan pada 

konsumen untuk memilih apa yang diinginkan. Diterangkan dalam 

Q.S An-Nisa’ ayat 29 sebagai berikut: 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإَلَّ َأْن َتُكوَن ِِتَارًَة َعْن  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

َه َكاَن ِبُكْم َرِحيًمااللَّ  ِإنَّ  ۚ   أَنْ ُفَسُكمْ  تَ ْقتُ ُلوا َوََل  ۚ  تَ رَاٍض ِمْنُكْم   

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”.
47

 

 Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu 

perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. 

Tidak dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan 

misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini 

terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini 

menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.
48
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b. Penegakan prinsip keadilan.  

Adil diartikan bahwa apa yang diberikan oleh pihak pengelola 

harus sesuai dengan apa yang dibayarkan. Artinya semua hak 

konsumen dapat terpenuhi. Seperti yang tercantum dalam Q.S Al-

Hadid ayat 25 sebagai berikut: 

َناِت َوأَنْ زَْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَن لِيَ ُقوَم النَّاُس  َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَ ي ِّ

ۚ  بِاْلِقْسِط   

Artinya : 

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan 

membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama 

mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat 

melaksanakan keadilan…”.
49

 

 Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia dalam melakukan 

transaksi dalam bidang bisnis harus memberikan haknya sesuai 

dengan hak masing-masing atau berlaku adil (al-‘adalah) dan 

berlandaskan pada syari’ah islam. Dalam asas ini, para pihak yang 

melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam 

pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang 

mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.
50

 

c. Prinsip larangan riba.  

                                                           
49

 Agama RI, Al-Qur’an…, (QS. Al-Hadid, 57:25), hal. 904 
50

 Nawawi, Fikih…, hal. 15 



34 
 

 
 

Dalam sebuah industri, baik perusahaan ataupun lembaga 

keuangan Bank tidak boleh mengandung unsur riba. Menurut Syaikh 

Muhammad Abduh dalam Hendi Suhendi menyatakan bahwa riba 

merupakan penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang 

yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uang), 

karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang 

telah ditentukan.
51

 Sesuatu yang mengandung riba, dilarang keras 

dalam islam, karena akan merugikan salah satu pihak, yaitu peminjam. 

Dengan itu Allah memperjelas hokum riba dengan firmanNya, yang 

artinya : “ Allah telah menghalalkan jual beli d  an mengharamkan 

riba”.
52

 

d. Kasih sayang, tolong menolong dan persaudaraan universal. Hal ini 

diartikan dengan kesediaan membantu dan melayani pada semua 

konsumen, artinya tidak ada diskriminasi, antara kulit hitam dan putih, 

antara yang beragama islam dan non islam atau lainnya. Dalam Q.S 

Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut :  

ثِْ  َعَلى تَ َعاَونُوا َوََل  ۚ  َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبِّ َوالت َّْقَوٰى ...  َوات َُّقوا ۚ   َواْلُعْدَوانِ  اْْلِ

ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقابِ  ۚ   اللَّهَ   

Artinya: 
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“…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya”.
53

 

Ayat di atas menjadi prinsip dasar dalam peran manusia sebagai 

makhluk sosial yanag memperbolehkan untuk kerja sama baik secara 

formal (organisasi) maupun informal hanya tujuan saling menolong 

dalam mengerjakan kebajikan dan untuk meningkatkan takwa. 

Sebaliknya dilarang berkoalisi untuk melanggar syi’ar Allah, dilarang 

kerja sama untuk menciderai orang lain, melakukan penipuan baik 

sendiri maupun secara berjamaah (korupsi misalnya), berbuat dosa, 

batil, zalim, dan permusuhan baik sendiri maupun berjama’ah.
54

 

e. Tidak melakukan usaha yang merusak mental misalnya narkoba dan 

pornografi. Pihak pengelola tidak menyediakan produk / jasa dan 

fasilitas yang mendatangkan madharat tetapi harus yang bermanfaat 

bagi konsumen. 

f. Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari ibadah (shalat dan zakat) 

dan mengingat Allah. Kewajiban shalat dan zakat tidak boleh 

dilupakan, baik pengelola maupun konsumen. Tertera dalam Q.S Al-

Jumu’ah ayat 10 sebagai berikut: 
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ََلُة فَانْ َتِشُروا ِف اْْلَْرِض َوابْ تَ ُغوا ِمْن َفْضِل اللَِّه َواذُْكُروا اللََّه َكِثريًا  فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّ

 َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ 

Artinya : 

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung”.
55

 

g. Hendaknya dilakukan pencatatan yang baik.  

Dalam melakukan perjanjian dalam bisnis, untuk menjaga supaya 

pihak-pihak selalu ingat aka nisi perjanjian yang telah disepakati harus 

ditulis dan perlu adanya saksi,
56

 sebagaimana firman-Nya: 

“hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka ia menulis, 

dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang 

akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, 

dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripadanya hutangnya”.
57
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2. Harga 

Harga merupakan petunjuk tentang nilai produk atau jasa bagi 

pelanggan. Harga adalah nilai uang (monetery value) dari produk atau jasa 

di pasar. Harga yang tepat adalah harga yang terjangkau dan harga yang 

efisien bagi konsumen.
58

 Menurut Kotler dan Amstrong harga adalah 

sejumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk memperoleh 

produk.
59

 Dan menurut Basu Swastha dan Irawan harga merupakan jumlah 

uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya.
60

 Di sisi 

lain menurut Limakrisna mendefinisikan harga sebagai sejumlah uang 

seseorang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan hak menggunakan 

produk.
61

 Sedangkan Husein Umar mendefinisikan harga adalah sejumlah 

nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat memiliki atau 

menggunakan produk yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual 

melalui tawar-menawar, atau ditetapkan oleh penjual untuk satu harga 

yang sama aterhadap semua pembeli. 
62

 

Harga termasuk bagian dari jual beli, jual beli sendiri adalah proses 

pemindahan hak milik / barang atau harta kepada pihak lain dengan 

menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Apabila harga tidak disesuaikan 

kualitas produk dengan tujuan mencari keuntungan bagi pihak produsen 
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atas harta konsumen, maka hal tersebut akan bertentangan dengan ajaran 

islam sebagaimana dijelaskan Allah dalam Q.S An-Nisa’ ayat 29.   

Harga suatu produk merupakan ukuran terhadap besar kecilnya nilai 

kepuasan seseorang terhadap produk yang dibelinya. Seseorang akan 

berani membayar suatu produk dengan harga yang mahal apabila produk 

tersebut melebihi harapannya (dia menilai kepuasan yang diharapkannya 

terhadap produk yang akan dibelinya itu tinggi). Sebaliknya, apabila 

seseorang itu menilai kepuasannya terhadap suatu produk itu rendah, maka 

dia tidak akan bersedia untuk membayar atau membeli produk itu dengan 

harga yang mahal. Sedangkan secara historis harga itu ditentukan oleh 

pembeli dan penjual melalui proses tawar-menawar,sehingga terjadilah 

kesepakatan harga tertentu.
63

 

Kondisi di atas, akan mengidentifikasikan pembeli untuk membeli 

dari perusahaan yang dalam persepsi mereka menawarkan nilai teratur 

pada pelanggan (customer delivered value) paling tinggi.
64

 Nilai teratur 

pada pelanggan adalah selisih antara nilai pelanggan total (total customer 

value) dan biaya pelanggan total (total customer cost). Dan nilai pelanggan 

total adalah sebundel manfaat yang diharapkan pelanggan dari barang atau 

jasa tertentu.
65

 Nilai total pelanggan (total customer value) adalah total 

dari semua nilai produk, jasa, pernel, dan citra yang diterima pembeli dan 

tawaran pemasaran. Sedangkan biaya total pelanggan (total customer cost) 
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adalah total dari semua biaya moneter, waktu, energy dan psikis yang 

berkaitan dengan tawaran pemasaran.
66

 Jadi bisa disimpulkan bahwa : 

TCV > TCC, maka pelanggan akan merasa puas dan sebaliknya, TCV < 

TCC, maka pelanggan akan merasa tidak puas. 

Adapun pengukuran harga menurut Kotler dan Amstrong  yaitu:
67

 

a. Keterjangkauan harga 

b. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

c. Daya saing harga 

d. Kesesuaian harga dengan manfaat 

Dari sudut pandang wirausaha harga harus cocok dengan pengertian 

nilai menurut pelanggan. Seharusnya kebijakan penentuan harga 

memerlukan informasi, fakta dan analisa yang mendalam sehingga harga 

akan cocok dengan nilai menurut pelanggan. Kebijakan harga akan 

memberikan informasi bagi citra secara keseluruhan baik produk itu 

sendiri maupun perusahaan.  

Faktor penentu penetapan harga adalah: 

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

b. Tujuan perusahaan. Dasar penentuan harga yang disesuaikan 

kebijakan perusahaan terutama berhubungan dengan antisipasi strategi 

kebijakan harga oleh pesaing, seperti: penjualan kredit dan potongan 

penjualan. 
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c. Strategi. Penentuan harga dipengaruhi oleh strategi perusahaan untuk 

tujuan tertentu, seperti: penguasaan pasar, strategi menggangu pasar.  

d. Citra. Penentuan harga yang didasarkan atas citra yang diinginkan 

perusahaan terhadap produk dihadapan pelanggan, seperti: kualitas 

tinggi, barang mewah, gengsi, dan lain-lain.  

e. Faktor pasar. Penentuan harga dipengaruhi oleh kondisi permintaan 

dan penawaran, juga antisipasi pasar di masa depan.  

f. Lokasi usaha atau bisnis. Dipertimbangkannya lokasi usaha guna 

penentuan harga pada umumnya berhubungan dengan biaya tambahan 

untuk pengadaan barang, seperti biaya transportasi, pajak, biaya 

kemahalan, kemajuan komunitas tertentu dan lain-lain. 

g. Faktor psikologi pelanggan. Faktor unik psikologi pelanggan akan 

mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap produk yang ditawarkan.  

Banyak cara yang dapat dilakukan wirausaha dalam menentukan 

harga atas produk yang dihasilkan atau ditawarkan. Penentuan harga 

merupakan seni dan kreativitas dalam setiap kondisi guna mencitrakan 

produk yang ditawarkan sesuai dengan cita-cita dan tujuan perusahaan. 

Dalam menentukan harga produk baru ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan.:
68

 

a. Harga produk harus dapat diterima oleh pelanggan (get the price 

accepted).  
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b. Sejalan dengan peningkatan persaingan, jaga pasar dari pesaing 

(maintain market share as competition grows). 

c. Dapatkan laba (earn a profit).  

Strategi harga rendah dan strategi harga tinggi dapat menjadi efektif  

pada situasi yang berbeda. Harga-harga rendah, misalnya umumnya 

mengakibatkan volume penjualan lebih besar. Harga tinggi biasanya 

membatasi ukuran pasar tetapi meningkatkan laba per unit. Harga tinggi 

juga dapat menarik konsumen karena mengisyaratkan bahwa produk 

memiliki kualitas yang sangat tinggi.
69

 

3. Tempat 

Menurut Philip Kotler Tempat (place) menunjukkan berbagai kegiatan 

yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjadikan produk dapat diperoleh 

dan tersedia bagi konsumen sasaran.
70

 Menurut Lupiyoadi
71

 place 

merupakan keputusan yang dibuat perusahaan berkaitan dengan dimana 

operasi dan stafnya akan ditempatkan. Salah memilih lokasi perusahaan 

akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Lokasi menentukan 

kesuksesan suatu jasa, karena erat kaitannya dengan pasar potensial
72

. 

Lokasi merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas saluran 

distribusi, dalam hal ini berhubungan dengan cara penyampaian jasa 
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kepada konsumen dan dimana lokasi yang strategis.
73

 Setelah barang 

selesai dibuat dan siap untuk dipasarkan, tahap berikutnya dalam proses 

pemasaran adalah menentukan metode dan rute yang akan dipakai untuk 

menyalurkan barang-barang tersebut kepasar.
74

  

Penentuan tempat (place) yang mudah terjangkau dan terlihat akan 

memudahkan bagi konsumen untuk mengetahui, mengamati dan 

memahami dari suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Penentuan tempat 

didasarkan atas jenis usaha atau poduk yang diciptakan.
75

 Pengertian place 

termasuk aneka macam hal diantaranya meliputi jangkauan lokasi, 

ketersediaan produk dan waktu penantian
76

 

Penyampaian produk atau pergerakan produk dari produsen ke 

konsumen memiliki peranan yang penting guna memberikan kepuasan 

kepada pelanggan. Fungsi distribusi adalah segala kegiatan pergerakan 

barang sampai ketempat pelanggan membeli menghasilkan manfaat tempat 

atau utilitas tempat (utility place). Distribusi dalam bauran pemasaran 

adalah membawa produk ke pasar sasaran. Pengelolaan distribusi secara 

tepat akan membawa manfaat secara finansial maupun non finansial bagi 

perusahaan seperti: peningkatan laba, meningkatkan kepuasan pelanggan, 

berkurangnya keluhan, meningkatkan reputasi perusahaan.
77
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Secara garis besar pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan 

pemasaran yang berusaha memperlancar dan memudakan penyampaian 

barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaanya 

sesuai dengan yang diperlukan.
78

 Kegiatan distribusi akan berjalan lancar 

jika ditunjang oleh saluran distribusi yang tepat. Saluran distribusi adalah 

saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk sampai 

ke konsumen atau berbagai aktivitas perusahaan yang mengupayakan agar 

produk sampai ditangan konsumen. Saluran distribusi penting, karena 

barang yang telah dibuat dan harganya sudah ditetapkan itu masih 

menghadapi masalah, yakni harus disampaikan ke konsumen.
79

 

Dalam saluran distribusi terdapat 4 tingkat saluran, masing-masing 

tingkat tersebut adalah : 

a. Saluran nol tingkat, dapat dikatakan pemasaran langsung, yakni 

produsen menjual langsung produknya ke konsumen akhir.  

b. Saluran satu tingkat, produsen menjual produknya hanya 

menggunakan satu perantara (pengecer)  

c. Saluran dua tingkat, saluran pemasaran terdiri dari 2 perantara, yaitu 

pedagang besar dan pengecer.  

d. Saluran tiga tingkat, saluran pemasaran terdiri dari 3 perantara yaitu 

pedagang besar, pemborong dan pengecer.
80

 

Pemilihan tempat atau lokasi memerlukan pertimbangan yang cermat 

terhadap beberapa faktor Tjiptono, yaitu:
81
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a. Akses, misalnya lokasi yang mudah dijangkau sarana transportasi 

umum. Sehingga memudahkan konsumen untuk menjangkau lokasi 

tanpa kesulitan sarana apapun. 

b. Visibilitas, misalnya lokasi yang dapat dilihat dengan jelas dari tepi 

jalan. Hal ini akan membuat konsumen lebih tertarik untuk datang 

karena lokasi dapat dilihat dari tepi jalan. 

c. Lalu lintas (traffic), dimana ada dua hal yang perlu dipertimbangkan , 

yaitu banyak orang berlalu-lalang dapat memberi peluang besar 

terjadinya impulse buying. Dengan lokasi yang berada ditempat 

keramainan akan memberikan nilai tambah tersendiri untuk menarik 

konsumen, karena mudah dijangkau dan berada di dekat keramaian 

berlalu lalang lintas umum. 

d. Tempat parkir luas dan aman. Konsumen tentu saja mengutamakan 

keamanan dan kenyamanan parkir karena hal ini membuat konsumen 

lebih tenang dan nyaman saat berada di lokasi pembelian.  

e. Ekspansi, tersedia tempat yang cukup untuk perluasan usaha 

dikemudian hari. 

f. Lingkungan, daerah sekitar yang mendukung jasa yang ditawarkan. 

g. Persaingan, yaitu lokasi pesaing. 

h. Peraturan pemerintah. Lokasi yang sah terdaftar sebagai tempat yang 

dilindungi, diakui dan disarankan pemerintah setempat. Sehingga 

tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.  
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Tjiptono menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor dalam pemilihan 

tempat atau lokasi, pada penelitian ini faktor yang digunakan dalam 

pemilihan tempat atau lokasi adalah akses, visibilitas, lalu lintas (traffic), 

tempat parkir yang luas, dan lingkungan.  

4. Promosi 

Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat 

untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran.
82

 Produk sudah diciptakan, 

harga sudah ditetapkan, dan tempat sudah tersedia artinya produk siap 

untuk dijual. Agar masyarakat tahu kehadiran produk ini maka dilakukan 

dengan sarana promosi. Menurut Philip Kotler Promosi merupakan 

berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

mengkomunikasikan manfaat dari produknya dan untuk meyakinkan 

konsumen sasaran (target consumers) agar membelinya.
83

 Promosi adalah 

salah satu bagian dari bauran yang besar peranannya. Promosi merupakan 

suatu ungkapan dalam arti luas tentang kegiatan-kegiatan yang secara aktif 

dilakukan oleh perusahaan (penjual) untuk mendorong konsumen membeli 

produk yang ditawarkan.
84

 Tujuan akhir dari pemasar adalah menaikkan 

penjualan dan keuntungan bagi perusahaan. Promosi dan periklanan adalah 

usaha-usaha perusahaan untuk meyakinkan konsumen untuk membeli 
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produknya. Ini kadang-kadang dikenal sebagai komunikasi pemasaran dari 

suatu perusahaan. 
85

 

Bentuk-bentuk utama dari komunikasi pemasaran adalah :  

a. Penjualan pribadi  (personal selling)  

Penjualan pribadi berkaitan dengan penggunaan salesmen untuk 

menjual produk suatu perusahaan. Hal ini mempunyai kelebihan dari 

berbagai metode promosi dan periklanan dalam arti hal ini itu 

merupakan suatu pendekatan langsung. Salesmen dapat secara 

langsung memperhatikan reaksi dari konsumen dan menyelesaikan 

pembicaraan kepada situasinya.  Salah satu pembatasan penggunaan 

penjualan pribadi adalah penerapannya membutuhkan biaya besar, 

selain memerlukan pelatihan, pengawasan dan pemberian gaji 

salesmen juga pengeluaran komisi bagi salesmen yang baik. Namun 

bilamana periklanan dan cara lain tidak efektif, maka penjualan 

pribadi menjadi sangat dibutuhkan. 
86

 

b. Periklanan  

Periklanan dipandang sebagai kegiatan penawaran kepada suatu 

kelompok masyarakat baik secara lisan maupun dengan penglihatan 

tentang suatu produk, jasa atau ide. Tetapi periklanan dilakukan 

dengan mengeluarkan sejumlah biaya, berbeda dengan publisitas yang 

disiarkan tanpa mengeluarkan biaya. Kegiatan periklanan berarti 
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kegiatan menyebarluaskan berita (informasi) kepada pasar 

(masyarakat//konsumen).
87

 

Dalam membuat program periklanan, ada lima keputusan yang 

harus dibuat, yaitu : (a) misi (apa yang menjadi tujuan periklanan), (b) 

dana (berapa banyak dana yang diperlukan untuk program iklan),(c) 

pesan (apa yang harus disampaikan),(d) media (media apa yang 

digunakan), dan (e) pengukuran (bagaimana mengukur hasilnya).
88

 

c. Promosi Penjualan 

Promosi penjualan merupakan suatu kegiatan pemasaran selain 

periklanan, penjualan perseorangan, dan publisitas yang mendorong 

pembelian konsumen dan efektivitas pengecer.
89

 Bentuk persuasi 

langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur 

untuk merangsang pembelian produk dengan segera 

dan/ataumeningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan. 

Sedangkan bentuk (kiat) promosi penjualan adalah potongan harga, 

paket harga dan hadiah.
90

 Keputusan membeli, beberapa poduk 

terpilih akan diputuskan konsumen untuk dibeli. Pada tahap ini, 

promosi penjualan dengan discount atau tawaran hadiah menarik 

lainnya akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian.
91
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Ada lima faktor yang harus dipertimbangkan untuk melaksanakan 

program promosi penjualan, yaitu:  

1) Pemasar harus menentukan besarnya intensif 

2) Manajer pemasaran harus membuat suatu kondisi untuk 

berpartisipasi 

3) Pemasar harus memutuskan lamanya promosi 

4) Pemasar harus memilih sarana distribusi  

5) Manajer pemasaran harus menentukan waktu promosi.
92

 

d. Publisitas 

Sejumlah informasi tentang seseorang, barang, atau organisasi 

yang disebarluaskan kemasyarakat melalui media tanpa dipungut 

biaya, atau tanpa pengawasan dari sponsor. Publisitas merupakan 

pelengkap yang efektif bagi alat promosi yang lain seperti periklanan, 

personal selling, dan promosi penjualan. Biasanya, media bersedia 

mempublisitaskan suatu cerita apabila materinya dirasa cukup 

menarik atau patut dijadikan berita.
93

 Selain itu publisitas juga 

diartikan sebagai pendorongan permintaan secara non pribadi untuk 

suatu produk jasa, atau ide dengan menggunakan berita komersial di 

dalam media massa dan sponsor tidak dibebani sejumlah bayaran 

secara langsung. Bertujuan untuk meningkatkan hubungan baik 

dengan publik yang menghasilkan publisitas yang baik, 

mengembangkan citra perusahaan yang baik dan menghilangkan desa-
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desus negatif serta pada akhirnya meningkatkan permintaan produk 

perusahaan.
94

  

 

C. Minat Beli 

Menurut Ali Hasan Minat beli merupakan kecenderungan konsumen untuk 

membeli suatu merek atau mengambil tindakan guna berhubungan dengan 

pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan 

pembelian.
95

 Menurut Mc. Carthy minat beli merupakan dorongan yang timbul 

dari dalam diri seseorang untuk membeli barang atau jasa dalam rangka 

pemenuhan kebutuhannya.
96

 

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 konsumen yang merefleksikan rencana 

pembelian sejumlah produk dengan merek tertentu. Hal ini sangat diperlukan 

oleh para pemasar untuk mengetahui minat beli konsumen terhadap suatu 

produk, baik para pemasar maupun ahli ekonomi menggunakan variabel minat 

untuk memprediksi perilaku konsumen di masa yang akan datang. Minat beli 

masa mendatang sangat dipengaruhi oleh pengalaman konsumen yang 

berkaitan dengan harga, merek, promosi, iklan, rantai pasokan, kombinasi 

(mix) layanan, suasana, dan lokasi.
97
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Minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam 

sikap mengonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum 

keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Minat beli merupakan instruksi 

diri konsumen untuk melakukan pembelian atas suatu produk, perencanaan, 

mengambil tindakan-tindakan yang relevan seperti mengusulkan (pemrakarsa) 

merekomendasikan, memilih dan akhirnya mengambil keputusan untuk 

melakukan pembelian.
98

  

Minat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk memberikan 

perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi 

objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang. Minat beli dapat 

diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut:
99

 

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 preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya 

dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya. 

4. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang 

selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan dia 
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mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk 

tersebut.  

 

D. Kajian Penelitian Terdahulu 

Musriana, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran 

terhadap minat beli konsumen di Rahap Putra Swalayan Klambu Kabupaten 

Grobogan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, sedangkan 

jenis penelitiannya adalah penelitian survey. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa: (1) produk berpengaruh signifikan terhadap minat beli, (2) harga 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli, (3) promosi berpengaruh 

signifikan terhadap minat beli, (4) tempat berpengaruh signifikan terhadap 

minat beli, dan (5) Bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, tempat 

dan promosi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat beli.
 

100 
 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah 

terletak pada lokasi penelitiannya yang mana dalam penelitian ini lokasi 

penelitiannya yaitu di Rahap Putra Swalayan Klambu Kabupaten Grobogan, 

sedangkan lokasi penelitian yang saya lakukan yaitu di butik Chacha 

Collection Tulungagung. 

Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya 

lakukan yaitu sama-sama meneliti mengenai pengaruh bauran pemasaran yang 

terdiri dari produk, harga, tempat dan promosi terhadap minat beli. 
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Hetty, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas 

produk dan harga terhadap minat beli konsumen muslim pada Jaizah Boutique 

Tlogosari Semarang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif 

sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research). 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kualitas produk berpengaruh 

secara signifikan terhadap minat beli konsumen muslim, sedangkan harga tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli konsumen muslim. Kualitas 

produk dan harga secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen muslim pada Jaizah 

Boutique Tlogosari Semarang.
 101

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah 

Hetty mengukur mengenai pengaruh kualitas produk dan harga terhadap minat 

beli konsumen muslim pada Jaizah Boutique Tlogosari Semarang, sedangkan 

dalam penelitian yang akan saya lakukan adalah mengukur bagaimana 

pengaruh bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, tempat dan 

promosi terhadap minat beli konsumen muslim di butik Chacha Collection 

Tulungagung. Jadi perbedannya terletak pada variabel indepedennya yaitu  

Hetty tidak meneliti mengenai variabel tempat dan promosi, serta lokasi 

penelitian yang berbeda.  

Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya 

lakukan terletak pada dua variabel independen dan variabel depedennya yang 
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mana sama-sama meneliti mengenai pengaruh produk dan harga terhadap 

minat beli. 

Wendy, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran 

terhadap minat beli konsumen pada Multi Konsep Restoran 1914 Surabaya. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif eksplanatif. 

Berdasarkan hasil penelitiannya diperoleh pengaruh yang tidak signifikan pada 

bauran pemasaran produk, sedangkan bauran pemasaran harga, tempat, 

promosi dan bukti fisik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat 

beli konsumen pada Restoran 1914 Surabaya.
102

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah 

Wendy mengukur mengenai pengaruh produk, harga, tempat, promosi dan 

bukti fisik terhadap minat beli konsumen pada Restoran 1914 Surabaya, 

sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan adalah mengukur 

bagaimana pengaruh bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, tempat 

dan promosi terhadap minat beli konsumen muslim di butik Chacha Collection 

Tulungagung. Jadi perbedannya terletak pada variabel indepedennya yaitu 

bukti fisik. Lokasi penelitiannya juga berbeda yang mana dalam penelitian 

yang saya lakukan yaitu di butik Chacha Collection Tulungagung  

Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya 

lakukan terletak pada empat variabel independen dan variabel depedennya 

yang mana sama-sama meneliti mengenai pengaruh produk, harga, tempat dan 

promosi terhadap minat beli. 
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Bangun, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suasana toko, 

promosi dan lokasi terhadap minat beli di Planet Distro Kota Banjarnegara. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, 

sedangkan jenis penelitiannya adalah asosiatif. Berdasarkan hasil penelitiannya 

menemukan bahwa: (1) suasana toko berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli. (2) promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat beli. (3) Lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. 

(4) Suasana Toko, Promosi dan Lokasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli.
 103

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah 

Bangun mengukur mengenai pengaruh suasana toko, promosi dan lokasi 

terhadap minat beli di Planet Distro Kota Banjarnegara, sedangkan dalam 

penelitian yang akan saya lakukan adalah mengukur bagaimana pengaruh 

bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, tempat dan promosi terhadap 

minat beli konsumen muslim di butik Chacha Collection Tulungagung. Jadi 

perbedannya terletak pada variabel independent yang mana Bangun tidak 

meneliti tentang Produk dan Harga. Lokasi penelitiannya juga berbeda yang 

mana dalam penelitian yang saya lakukan yaitu di butik Chacha Collection 

Tulungagung. 

Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya 

lakukan terletak pada dua variabel independen dan variabel depedennya yang 
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mana sama-sama meneliti mengenai pengaruh promosi dan lokasi terhadap 

minat beli 

Ragil, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran 

terhadap minat beli laptop merek sony vaio di Hi-Tech Mall Surabaya. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan bahwa: a) variabel produk mampu 

meningkatkan minat beli konsumen dalam membeli produk laptop merek Sony 

Vaio, b) variabel harga mampu meningkatkan minat beli konsumen dalam 

membeli produk laptop merek Sony Vaio, c) variabel promosi kurang mampu 

meningkatkan minat beli konsumen dalam membeli produk laptop merek Sony 

Vaio, d) variabel tempat atau lokasi mampu meningkatkan minat beli 

konsumen dalam membeli produk laptop merek Sony Vaio, e) variabel proses 

kurang mampu meningkatkan minat beli konsumen dalam membeli produk 

laptop merek Sony Vaio.
 104

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah 

Ragil mengukur mengenai pengaruh bauran pemasaran (produk, harga, 

promosi, tempat,proses) terhadap minat beli laptop merek Sony Vaio di Hi-

Tech Mall Surabaya, sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan 

adalah mengukur bagaimana pengaruh bauran pemasaran yang terdiri dari 

produk, harga, tempat dan promosi terhadap minat beli konsumen muslim di 

butik Chacha Collection Tulungagung. Jadi perbedannya terletak pada variabel 

independent yang mana saya tidak meneliti tentang Proses. Lokasi 
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penelitiannya juga berbeda yang mana dalam penelitian yang saya lakukan 

yaitu di butik Chacha Collection Tulungagung. 

Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya 

lakukan terletak pada empat variabel independen dan variabel depedennya 

yang mana sama-sama meneliti mengenai pengaruh produk, harga, tempat dan 

promosi terhadap minat beli.  

Enggal, Ritawati dan Pierre, yang bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen pada 

Toserba Bintang 9 Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial display dan 

promosi berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. Kemudian 

melalui uji F diketahui bahwa variabel display dan promosi secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen.
105

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah 

Enggal, Ritawati dan Pierre mengukur mengenai pengaruh display dan promosi 

terhadap minat beli konsumen pada Toserba Bintang 9 Sidoarjo, sedangkan 

dalam penelitian yang akan saya lakukan adalah mengukur bagaimana 

pengaruh bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, tempat dan 

promosi terhadap minat beli konsumen muslim di butik Chacha Collection 

Tulungagung. Jadi perbedannya terletak pada variabel independent yang mana 

Enggal, Ritawati dan Pierre tidak meneliti tentang Produk, Harga dan Tempat. 
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Lokasi penelitiannya juga berbeda yang mana dalam penelitian yang saya 

lakukan yaitu di butik Chacha Collection Tulungagung. 

Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya 

lakukan terletak pada salah satu variabel independen dan variabel depedennya 

yang mana sama-sama meneliti mengenai pengaruh promosi terhadap minat 

beli.  

 

E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan dari variabel independen, 

dalam hal ini adalah Produk (X1), Harga (X2), Tempat (X3), dan Promosi (X4) 

terhadap variabel dependen yaitu Minat Beli (Y) yang dilakukan oleh 

konsumen. Kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 
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Keterangan: 

Dari kerangka konseptual diatas maka dapat dijelaskan bahwa terdapat 

empat variabel independen yaitu Produk, Harga, Tempat dan Promosi 

selanjutnya terdapat satu variabel dependen yaitu minat beli. Berdasarkan 

kerangka konseptual tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah keempat variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap minat beli baik secara parsial maupun simultan.  

 

F. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. 
106

 

Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. H1 : Terdapat pengaruh signifikan antara Produk terhadap minat beli 

konsumen muslim di butik Chacha Collection Tulungagung. 

2. H2 : Terdapat pengaruh signifikan antara Harga terhadap minat beli 

konsumen muslim di butik Chacha Collection Tulungagung. 

3. H3 : Terdapat pengaruh signifikan antara Tempat terhadap minat beli 

konsumen muslim di butik Chacha Collection Tulungagung. 
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4. H4 : Terdapat pengaruh signifikan antara Promosi terhadap minat beli 

konsumen muslim di butik Chacha Collection Tulungagung. 

5. H5 : Terdapat pengaruh signifikan antara Bauran Pemasaran (Produk, 

Harga, Tempat dan Promosi) secara simultan terhadap minat beli 

konsumen muslim di butik Chacha Collection Tulungagung. 


