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ABSTRAK 

 

Indry Septiana, (2019):  Pengaruh Harga dan Kualitas terhadap Keputusan 

Pembelian Benih Ikan Patin pada Usaha 

Pembenihan Rakyat menurut Ekonomi Islam 

 
 Latar belakang penulis mengambil judul ini adalah melihat banyaknya 
produsen Usaha Pembenihan Rakyat dan akan mempengaruhi konsumen untuk 
melakukan pembelian benih ikan patin tersebut, hal ini terbukti dengan adanya 
fluktuasi rata-rata omset penjualan dari tahun ke tahun dan yang menjadi salah 
satu penyebabnya adalah harga dan kualitas dari benih ikan patin. Adapun 
rumusan masalah penelitian ini adalah Apakah terdapat pengaruh harga terhadap 
keputusan pembelian benih ikan patin pada Usaha Pembenihan Rakyat di 
kecamatan Sail, apakah terdapat pengaruh  kualitas terhadap keputusan 
pembelian, apakah terdapat pengaruh antara harga dan kualitas terhadap 
keputusan pembelian dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap keputusan 
pembelian. 

Penelitian ini dilakukan di jalan Kembang Harapan RT.01 RW.05 
Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail yang merupakan bagian dari kota 
Pekanbaru Provinsi Riau. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode  dan 
teknik  prosedur pencarian responden menggunakan teknik Accidcntal Random 
Sampling, sebanyak 60 responden berdsarkan Rumus Slovin dari 150 populasi. 
Teknik pengumpulan data melalui studi observasi, wawancara, angket dan studi 
pustaka. Selanjutnya penulis menganalisa data menggunakan metode kuanttatif, 
yaitu pengujian hipotesis penelitian dengan analisis regresi, uji t, uji F, dan Uji R

2. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 
antara variabel harga dan kualitas terhadap keputusan pembelian benih ikan patin  
pada konsumen, hasil persamaan regresi Y = 5,922+ 0,391X1 + 0,742X2, 
sehingga dapat dikatakan bahwa variabel harga harga tidak berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian dengan pembuktian t hitung (2,477) > t tabel (2,002) dan 
signifikansi (0,016) > 0,05 dan kualitas memiliki pengaruh positif terhadap 
keputusan pembelian demikian t hitung (6,497) > t tabel (2,002) dan signifikansi 
(0,000) < 0,05.Sedangkan berdasarkan hasil uji F yang diperoleh nilai F hitung 
(299,001) < F tabel (4,010) dan sig. (0,000)  < (0,05) yang berarti harga  dan 
kualitas secara artinya tidak terdapat pengaruh secara simultan dari harga dan 
kualitas terhadap keputusan pembelian benih ikan patin. Dan R2  sebesar 0,913 
artinya persentase sumbangan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 
adalah sebesar 91,3%. 

Tinjauan Ekonomi Islam tentang pengaruh harga dan kualitas terhadap 
keputusan pembelian benih ikan patin di Usaha pembenihan Rakyat secara umum 
sudah menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam yaitu jujur, adil, bernilai guna dan 
bermanfaat. Pada intinya dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam keputusan 
pembelian terhadap benih ikan patin sebagai kebutuhan komsumen dari sebuah 
bahan pangan. Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk mencapai kebutuhan 
ataupun keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut, maka martabat 
manusia bisa meningkat. Karena semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk 
kepentingan manusia, namun manusia di perintahkan untuk mengkonsumsi 
barang/jasa yang halal dan baik saja secara wajar, tidak berlebihan. Pemenuhan 
kebutuhan atau pun keinginan tetap dibolehkan selama hal itu mampu menambah 
mashlahah atau tidak mendatangkan mudharat . 
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