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BAB III 

TEORI HARGA DAN JASA SERVIS 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN 

 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga dan orang lain 

maupun mahkluk hidup lain dan tidak diperdagangkan. Konsumen merupakan 

stakeholder yang sangat hakiki dalam bisnis modern. Bisnis tidak akan berjalan, 

kalau tidak ada konsumen yang menggunakan produk dan jasa yang dibuat dan 

ditawarkan oleh bisnis. Dalam hal ini tentu tidak cukup, bila konsumen tampil 

satu kali saja pada saat bisnis dimulai. Supaya bisnis berkesenambungan perlulah 

konsumen yang secara teratur memakai serta membeli produk atau jasa tersebut 

dan dengan demikian menjadi pelanggan. Pelanggan menduduki posisi kunci 

untuk enjamin sukses setiap bisnis, besar ataupun kecil. “The Custumer is king” 

yang merupakan tidak selogan saja yang dimaksud menarik sebanyak-banyaknya 

pembeli. Ungkapan ini sekaligus menunjukkan tugas pokok bagi produsen atau 

penyedia jasa agar mengupayakan kepuasan konsumen. Pelanggan adalah raja 

dalam arti dialah yang harus dilayani dan dijadikan tujuan utama kegiatan 

produsen. Tidak mengherankan kalau Peter Drucker seorang perintis teori 

manajemen, menggaris bawahi peranan sentral pelanggan dan konsumen dengan 

menandakan bahwa  yang dimaksud bisnis difenisikan secara tepat sebagai “to 

create a customer”.
39
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Istilah konsumen sering digunakan untuk menggambarkan dua macam 

kesatuan konsumsi yang berbeda yaitu konsumen perorangan dan konsumen 

organisasi. Konsumen perorangan membeli barang dan jasa untuk pemakaiannya 

sendiri seperti pembelian notebook elektronik misalnya dan lain-lain. Dalam 

setiap konteks ini berbagai produk dibeli untuk pemakaian akhir oleh perorangan 

yang disebut pemakai akhir atau konsumen akhir. Sedangkan konsumen 

organisasi meliputi perusahaan yang mencari laba atau nirlaba seperti badan 

pemerintah, lembaga (sekolah rumah sakit) dan lain-lain.
40

 

A. Jasa 

1. Pelayanan Jasa 

Jasa atau pelayanan (service) mengacu pada tiga lingkup defenisi, 

yaitu industri, output atau penawaran dan proses. Dalam koneksi industri, 

istilah jasa digunakan untuk menggambarkan berbagai subsektor dalam 

katagorisasi aktifitas ekonomi seperti transfortasi, finansial perdagangan 

ritel, personal service, kesehatan, pendidikan dan layanan publik dalam 

lingkup penawaran, jasa dipandang sebagai produk intangible yang 

outputnya lebih berupa aktifitas ketimbang obyek fisik sebagai proses, jasa 

mencerminkan penyampaian jasa ini, interaksi personal, kinerja dalam arti 

luas serta pengalaman layanan.
41

 

Manusia memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dengan produk 

dan jasa. Konsep produk disini tidak terbatas pada objek fisik – segala 
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 Fandy Tjitono, Gregorius Chandra, Service, Quality & Satisfaction, (Yogyakarta: Andi 

Offset, 2011), h. 13 



33 
 

sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan dapat disebut dengan produk. 

Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang dapat ditawarkan oleh suatu 

kelompok kepada yang lainnya, yang pada dasarnya tidak nyata dan tidak 

berakibat pada kepemilikan apapun.
42

 

Dalam konsep pembentukan kepuasan konsumen, manfaat 

psikososial merupakan variabel antara yang mempengaruhi terbentuknya 

kepuasan terutama pada bidang jasa. Manfaat psikososial merupakan kondisi 

efektif yang ditawarkan produk atau jasa yang menurut olson (dalam prevo 

et. Al, 1996) terdapat empat tipe reaksi efektif dari yang terendah emosi, 

perasaan tertentu, mood dan evaluasi. Kepuasan konsumen merupakan 

sebuah konsep yang didasarkan dari perasaan manusia. Ketika seseorang 

merasa puas hal ini menunjukkan kinerja produk mampu memenuhi 

keuinginan konsumen (oliver, 1997).
43

 

Produk adalah salah satu yang dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen, dan produk terbagi 2 jenis yaitu yang berkaitan dengan 

fisik seperti buku, meja, rumah dan lain-lain, dan tidak berwujud atau jasa. 

Menurut Parasuraman, Zeithaml, Berry pada tahun 1988, unsur-

unsur pokok kualitas jasa ada 5 yaitu; 

1. Bukti fisik (tangibles) meliputi aspek-aspek nyata yang dapat dimati dan 

diraba. 
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2. Daya tanggap (responsiveness) berkaitan dengan kecepat tanggapan dari 

pemberi jasa dalam memberikan jasa sekaligus menangkap aspirasi-

aspirasi yang muncul dari pelanggan. 

3. Kehandalan (reliability) mengukur aspek-aspek kehandalan system 

pelayanan yang diberikan oleh sipemberi jasa, dalam hal ini apakah jasa 

yang diberikan sesuai dengan standar-standar umum atau bahkan 

internasional. 

4. Jaminan (assurance) adalah jaminan bahw jasa yang diberikan 

memberikan jaminan keamanan, kemampuan (kompetensi) sumber daya 

dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan standard dan lain-lain 

yang sifatnya memberikan jamnan bahwa seluruh unsur pemberi jasa 

sesuai dengan apa yang diharapkan. 

5. Empati (empathy) berkaitan dengan kemudahan dalam mendapatkan 

pelayanan, keramahan, komunikasi dan kemampuan memahami kebutuhan 

pelanggan.
44

 

Ajaran islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan 

apapun keinginannya , selama dengan pemenuhan tersebut maka martabat 

manusia akan meningkat. Namun, manusia diperintahkan untuk 

mengkonsumsi barang/jasa yang halal dan baik saja secara wajar serta tidak 

berlebihan. pemenuhan kebutuhan atau keinginan dibolehkan selama hal itu 

mampu menambah maslahah atau tidak mendatangkan kemudharatan. 
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2. Kualitas Pelayanan 

Kualitas jasa merupakan suatu pembahasan yang sangat kompleks 

karena pelayanan kualitas jasa berbeda dengan penilaian kualitas produk, 

terutama karena sifatnya yang tidak nyata dan produksi serta konsumsi 

berjalan secara simultan. Disamping perbedaan karesteristik ini, dalam 

penilaian kualitas jasa. Konsumen terlibat secara lansung serta ikut dalam 

proses jasa tersebut, sehingga yang dimaksud dengan kualitas jasa adalah 

bagaimana tanggapan konsumen terhadap jasa yang dikonsumsi atau yang 

dirasakannya.
45

 

Kualitas jasa atau kualitas layanan (service Quality) berkonstribusi 

signifikan bagi penciptaan diferensiasi, positioning dan strategi  bersaing 

setiap  organisasi pemasaran, baik perusahaan manufaktur maupun penyedia 

jasa. Sayangnya minat dan perhatian pada pengukuran kualitas jasa dapat 

dikatakan baru berkembang sejak didekati 1980an. Perspektif pengukuran 

kualitas biasanya dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu internal dan 

eksternal. Kualitas berdasarkan perspektif internal diartikan sebagai zero 

defect, sedangkan perspektif eksternal memahami kualitas berdasarkan 

persepsi pelanggan, ekspektasi pelanggan, kepuasan pelanggan, sikap 

pelanggan dan costumer delight.
46

 

Menurut Wykof, Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan 

yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk 
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memenuhi harapan pelanggan.
47

 Pelayanan yang sering digunakan untuk 

menilai kualitas pelayanan meliputi lima dimensi pokok, yaitu: 

a. Keandalan (reability), yakni kemampuan untuk memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 

b. Cepat tanggap (responsiveness), yaitu kemampuan karyawan untuk 

membantu konsumen menyediakan jasa dengan cepat sesuai dengan apa 

yang diinginkan oleh konsumen. 

c. Jaminan (assurance), yaitu mencakup pengetahuan dan kemampuan untuk 

melayani degan rasa percaya diri. 

d. Empati (emphaty), yaitu karyawan harus memberikan perhatian secara 

individual kepada konsumen dan mengerti kebutuhan konsumen. 

e. Kasat mata (tangibles), yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, 

personal, dan alat-alat komunikasi.
48

 

3. Pelayanan Dalam Islam 

Allah SWT telah menjelaskan di dalam al-Qur’an bahwa manusia 

diperintahkan untuk bersifat ramah tanah, lemah lembut, dan sopan santun 

saat berbicara, terutama dlam melayani pelanggan. Karena baik atau 

buruknya perilaku bisnis akan sngat mentukan sukses atau gagalnya bisnis 

yang dijalankan. 
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Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali-Imran 159;  

َه  فَبَِما ىْْ َلَ ٱۡلقَۡلبِ لِىَت لَهُۡمۖۡ َولَۡى ُكىَت فَظًّّا َغلِيظَ  ٱّلَلِ َزۡحَمٖة مِّ َعۡىهُۡم  ٱۡعفُ ِمۡه َحۡىلَِكۖۡ فَ  وََُّو

لِيَه ٱۡلُمتََىكِّ يُِحبو  ٱّلَلَ إَِن  ٱّلَلِه فَإَِذْ َعَزۡمَت فَتََىَكۡل َعلَى  ٱۡۡلَۡمِسۖۡ لَهُۡم َوَشاِوۡزهُۡم فِي  ٱۡستَۡغَِسۡ وَ 

٩٥١  

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 

kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya”. 

 

Islam juga mengajarkan bila ingin memberikan barang atau jasa yang 

berkualitas jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas kepada 

orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Baqaroh (2) :267 

َه ٱۡۡلَۡزِضۖۡ َوَل  ِت َما َكَسۡبتُۡم َوِمَمآَٰ أَۡخَسۡجىَا لَُكم مِّ ْْ ِمه طَيِّبََٰ ْْ أَوَِقُى َٰٓأَيوهَا ٱلَِريَه َءَْمىُىَٰٓ ْْ يََٰ  ََيََمُمى

ْْ أََن   َ ٱۡلَخبِيَث ِمۡىهُ َُىَِقُىَن َولَۡستُم بِ  ْْ فِيِهه َوٱۡعلَُمىَٰٓ   ٧٦٢َحِميٌد  ٱّلَلَ َغىِي  اِخِريِه إَِلَٰٓ أَن َُۡغِمُُّى

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian 

dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang 

buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri 

tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata 

terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji”. 

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif. Universal 

berarti bahwa islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia dimuka bumi 

dan dapat diterapkan disetiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. 



38 
 

Sedangkan komprehensif artinya bahwa islam mempunyai ajaran yang 

lengkap dari sempurna.
49

  

  Agama yang memiliki tiga aspek utama , yakni aspek aqidah, aspek 

syariah, dan aspek akhlak. Aqidah disebut juga iman, sedangkan syariah 

adalah islam, dan akhlak adalah ikhsan. Aqidah menunjukkan kebenaran 

islam, syariah menunjukkan keadilan islam, dan akhlak menunjukkan 

keindahan islam.
50

 

B. Harga 

1. Pengertian Harga 

Menurut Philip Kotler, harga adalah sejumlah uang yang dibebankan 

untuk sebuah produk dan jasa. Secara lebih luas harga adalah keseluruhan 

nilai yang ditukarkan konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari 

kepemilikan terhadap sebuah produk atau jasa.
51

 Harga merupakan segala 

bentuk biaya moneter yang dikorbankan oleh konsumen untuk memperoleh, 

memiliki, memanfaatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanan 

dari suatu produk.
52

 

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah mengenai ketentuan harga ada 

dua hal yang sering dibahasnya, yaitu kompensasi yang setara/adil (‘iwad al-

mitsl) dan harga yang setara/adil (thaman al mitsl). Kompensasi yang adil 

adalah penggantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara diukur 
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dan taksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan, 

disinilah esensi keadilan. Harga yang adil adalah nilai harga dimana orang-

orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang 

sepadan dengan yang dijual itu atau pun barang-barang yang sejenis lainnya 

ditempat dan waktu tertentu.
53

 Allah berfirman di dalam QS. Al-Maidah (3): 

87 

 إَِن ٱّلَلَ َل 
ْْه ِت َمآَٰ أََحَل ٱّلَلُ لَُكۡم َوَل ََۡعتَُدوَٰٓ ْْ طَيِّبََٰ ُمى ْْ َل ََُحسِّ َٰٓأَيوهَا ٱلَِريَه َءَْمىُى   يُِحبو ٱۡلُمۡعتَِديَه يََٰ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa 

yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu 

melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang melampaui batas”. 

Menurut ibnu katsir, firman Allah SWT diatas dapat ditafsirkan; 

sebagaimana mereka tidak boleh mengharamkan yang halal, maka mereka 

pun tidak boleh melampaui batas dalam menggunakan perkara halal dan 

berlebihan-lebihan. Makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang 

telah dirizkikan oleh Allah SWT kepadamu, dan bertakwalah kepadaNya 

dalam segala urusan, taat kepadaNya, carilah keridhaannya dan janganlah 

menyalahi dan mendurhakaiNya, yang kamu beriman kepadanya.
54

 

Harga adalah salah satu aspek penting dalam kegiatan marketing 

mix. Penentuan harga menjadi sangat penting diperhatikan, mengingat harga 

merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk dan jasa yang 

ditawarkan. 
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2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Harga 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang perlu 

dipertimbangkan dalam penentuan harga jasa adalah; 

a. Persaingan 

Perusahaan harus mengamati pesaing-pesaingnya agar dapat 

menentukan biaya, harga dan keuntungan perusahaan itu sendiri. 

Pengetahuan akan biaya yang dimiliki pesaing dapat membantu para 

manajemen dibidang produk atau jasa untuk membuat penilaian mengenai 

harga, sehingga dapat diketahui seberapa kompetitifkah barang atau jasa 

yang telah kita tawarkan. Kekuatan yang dimiliki pesaing dalam segi 

keuntungan, posis harga dan juga pangsa pasar dalam setiap segmen 

kemudian dapat dijadikan acuan untuk melakukan tindakan penentuan 

harga. 

b. Elastisitas permintaan  

Perusahaan jasa perlu mengetahui hubungan antara harga dan 

bagaimana besarnya permintaan bervariasi pada berbagai tingkat harga 

yang berbeda. Konsep yang berguna untuk memahami hubungan ini 

adalah elastisitas permintaan. Konsep ini membantu manajemen untuk 

memahami permintaan itu elastis (yaitu adanya perubahan sekian persen 

terhadap harga menyebabkan perubahan persentase permintan yang lebih 

besar) ataupun inelasts (yaitu perubahan sekian persen pada harga secara 

relatif sedikit mengubah persentase permintaan). Pada umumnya 

permintaan akan bermacam jasa adalah elastis. 
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c.  Struktur biaya 

Para pemasar jasa perlu mengetahui biaya dalam menyediakan 

layanan jasa dan bagaimana biaya-biaya bergerak seiring berjalannya 

waktu dan tingkat permintaan. Ada dua jenis biaya yaitu biaya tetap dan 

biaya variabel, biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan 

adanya perubahan pada tingkat output. Biaya variabel adalah biaya yang 

sering berubah seiring dengan kuantitas layanan jasa yang disediakan atau 

yang dijual.
55

 

3. Penetapan Harga 

Langkah dalam memilih tujuan penetapan harga ada lima tujuan utamanya; 

1. Kemampuan bertahan, perusahaan mengejar kemampuan bertahan sebagai 

tujuan utama mereka jika mereka mengalami kelebihan kapasitas, 

persaingan yang ketat atau keinginan konsumen yang berubah.  

2. Laba saat ini maksimum, banyak perusahaan menetapkan harga akan 

memaksimalkan harga yang saat ini. 

3. Pangsa pasar maksimum, seberapa perusahaan ingin memaksimalkan 

pangsa pasar mereka, mereka percaya semakin tinggi volume penjualan, 

biaya perunit akan semakin rendah dan laba jangka panjang akan semakin 

tinggi. 

4. Pemerahan pasar maksimum, perusahaan mengungkapkan teknologi baru 

yang menetapkan harga tinggi untuk memaksimalkan pemerahan pasar.
56
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Penentuan harga dalam ekonomi syariah didasarkan atas mekanisme 

pasar, yakni harga ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan dan 

penawaran atas dasar suka rela, sehingga tidak ada satu pihak pun yang 

terzalimi. 

4. Harga Keseimbangan 

a) Pengertian Harga Keseimbangan 

Harga Keseimbangan (Harga Pasar) merupakan harga yang terjadi 

sebagai akibat interaksi permintaan dan penawaran terjadi di pasar, maka 

harga keseimbangan disebut harga pasar. 

Kecenderungan pembeli ialah menginginkan harga murah dengan 

kualitas barang yang bagus, sedangkan penjual mempunyai kecenderungan 

untuk mendapatkan keuntungan banyak. Kecenderungan berlawanan ini 

tidak akan menghasilkan transaksi jika tidak ada kesepakatan harga. 

Kesepakatan harga pasar terbentuk melalui tawar menawar antara 

pembelidan penjual. Hasil tawar menawar antara pembeli dengan penjual 

dinamakanharga pasar, dalam ilmu ekonomi disebut harga keseimbangan 

atau equilibrium. 

Pada dasarnya proses terbentuknya harga terjadi ketika tercapainya 

tingkat keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dapat dikatakan 

bahwa harga keseimbangan atau harga pasar (equilibrium price) adalah 

harga yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah 

barang yang ditawarkan. Bila ditunjukkan dalam bentuk kurva, maka harga 

keseimbangan merupakan perpotongan antara kurva permintaan dengan 

kurva penawaran. 
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Dalam harga keseimbangan berlaku hukum permintaan dan 

penawaran yang berbunyi bila jumlah permintaan lebih besar dari pada 

jumlah penawaran, maka harga akan naik, sedangkan jika jumlah penawaran 

lebih besar dari jumlah permintaan, maka harga akan turun. 

b) Proses Terbentuknya Harga Keseimbangan Pasar 

Proses terbentuknya harga keseimbangan berawal dari adanya 

interaksi antara pembeli (permintaan) dan penjual (penawaran) yang 

dilakukan secara wajar. Interaksi antara permintaan dan penawaran sangat 

dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran karena 

1. hukum permintaan menyatakan bahwa permintaan cenderung akan 

bertambah apabila harga berangsur turun. Hukum penawaran 

menyatakan bahwa penawaran cenderung akan bertambah jika harga 

berangsur naik. 

2. Harga pasar akan tercapai setelah melalui serangkaian proses tawar – 

menawar antara penjual dan pembeli. 

3. Apabila harga barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual dirasa 

terlalu tinggi oleh pembeli maka barang dan jasa tersebut tidak dapat 

terjual. 

Istilah Surplus dikenal dengan pengertian suatu keadaaan dimana 

terjadi kelebihan penawaran. Istilah Shortage dikenal dengan pengertian 

suatu keadaan dimana terjadi kelebihan permintaan 
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Prinsip Ceteris Paribus berlaku dalam hal ini, yaitu Harga merupakan 

satu – satunya faktor yang menentukan permintaan dari pembeli dan 

penawaran dari penjual. 

c) Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Harga Pasar 

1) Permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, sedangkan jumlah 

barang atau jasa terbatas. 

2) Tinggi rendahnya biaya produksi. 

3) Pandangan masa depan dari produsen atau konsumen. 

4) Produsen mengetahui selera konsumen. 

5) Penawaran terhadap barang atau jasa bertambah, sedangkan daya beli 

konsumen Tetap atau berkurang. 

d) Peranan Harga Pasar Dalam Perekonomian 

1) Menunjukan perubahan kebutuhan masyarakat. 

2) Membantu menentukan penawaran. 

3) Menggerakkan pengusaha untuk berkreasi terhadap perubahan 

permintaan 

e) Fungsi Harga Pasar 

1) Menentukan jenis barang yang akan diproduksi. 

2) Menentukan pembagian hasil produksi diantara para konsumen. 

3) Menentukan teknologi yang akan digunakan dalam proses produksi.
57
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C. Keputusan Pembelian Konsumen  

a. Proses yang mendasari seseorang dalam pengambilan keputusan 

pembelian antara lain; 

1. Pengenalan masalah (problem Recognition) yaitu konsumen membeli 

produk karena adanya sebuah masalah yang memerlukan solusi, 

sehingga memerlukan sebuah produk untuk memecahkan masalah 

tersebut. 

2. Pencarian informasi (information source) yaitu setelah memahami 

masalah, konsumen akan mencari informasi untuk sebuah produk yang 

dibutuhkan berdasarkan memory internal atau pengalaman orang lain. 

3. Mengevaluasi alternatif yaitu konsumen akan mengevaluasi beberapa 

alternatif pilihan produk. 

4. Keputusan pembelian (purchase decision). Setelah melakukan evaluasi, 

konsumen akan melakukan keputusanpembelian. 

5. Evaluasi pasca pembelian (post-purchase evalation) konsumen akan 

mengevaluasi produk yang dibelinya, jika produk memuaskan, maka 

permintaan merek akan naik, jika konsumen tidak puas, maka 

permintaan akan merek tersebut akan berkurang.
58

 

b.  5 faktor internal yang relevan terhadap proses pembutan keputusan 

pembelian diantaranya; 

1. Motivasi (motivation) merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri 

manusia untuk mencapai tujuan tertentu. 
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2. Persepsi merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau 

kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya 

terhadap ransangan tersebut. 

3. Pembentukan sikap merupakan penilaian yang ada didiri seseorang 

yang mencerminkan sikap suka/tidak suka seseorang akan suatu hal. 

4. Integrasi merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan. Integrasi 

merupakan respon atas sikap yang diambil. Perasaan suka akan 

mendorong seseorang untuk membeli dan perasaan tidak suka akan 

membulatkan tekad seseorang untuk tidak membeli produk tersebut.
59

 

Untuk memahami perilaku membeli dari pasar sasaran merupakan 

tugas penting dari manajemen pemasaran, berdasarkan konsep pemasaran. 

Para konsumen amat beraneka ragam menurut usia pendapatan, tingkat 

pendidikan, pola perpindahan tempat, dan selera. Adalah bermanfaat bagi 

para pemasar untuk membedakan kelompok konsumen yang memang 

berbeda, dan mengembangkan produk dan jasa yang disesuikan dengan 

kebutuhan konsumen itu. 

Sebelum merencanakan pemasarannya sebuah perusahaan perlu 

mengenal konsumen sasarannya dan tipe dari pada proses keputusan yang 

dilalui mereka semenatra sebagian keputusan membeli melibatkan hanya 

sesorang pembuat keputusan, keputusan membeli melibatkan beberapa 

peserta memainkan peranan seperti pengambul prakarsa orang yang 

mempengaruhi, pembuat keputusan, pembeli, dan pemakai. Dalam tingkah 
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laku membeli yang kompleks, pembeli akan berjalan melalui sebuah sebuah 

proses keputusan yang terdiri dari pengenalan masalah, pencarian informasi, 

menilai alternative, keputusan membeli dan tingkah laku pasca pembelian. 

Tugas para pemasar adalah adalah untuk memahami tingkah laku pembeli 

pada setiap tahap dan faktor apakah yang mempengaruhi tingkah laku itu 

agar memungkinkan pemasar untuk mengembangkan sebuah program 

pemasaran yang efektif dan penting bagi pasar sasaran.
60

 

Faktor utama yang mempengaruhi prilaku konsumen diantaranya; 

a. Faktor-faktor kebudayaan yaitu kebudayaan, sub-budaya, kelas social. 

b. Faktor-faktor sosial yaitu kelompok referensi, keluarga, peranan dan 

status. 

c. Faktor pribadi Usia dan tahap daur hidup, pekerjaan, keadaan ekonomik, 

gaya hidup, kepribadian dan konsep diri. 

d. Faktor psikologis yaitu motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan dan sikap. 

D. Kebiasaan Konsumen Dalam Hal Membeli  

klasifikasi kebiasaan konsumen ada empat golongan yakni; 

a. Convenience Goods, yaitu barang-barang yang biasanya sering dibeli 

konsumen dengan harga yang relative murah dan hanya menggunakan 

sedikit upaya untuk mendapatkannya. Contoh; permen, obat, sabun dan 

lain-lain. 

b. Shoping Goods yaitu barang-barang yang dalam proses pemilihan dan 

pembeliannya terlebih dahulu selalu dibandingkan oleh konsumen diantara 
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berbagai alternative barang yang tersedia, sebagai karekteristik 

perbandingan biasanya didasarkan kepada harga, merk, kesesuaian, 

kualitas dan gaya atau metode yang digelar diberbagai toko atau penjual 

yang ada untuk mendapatkan manfaat yang diharapkan. Contoh televisi, 

mesin cuci, termasuk sepeda dan lain-lain. 

c. Speciality Goods, yaitu barang-barang yang memiliki karakteristik tertentu 

atau indentifikasi merek yang unik dimana sekelompok konsumen 

bersedia untuk melalakukan usaha khusus untuk membelinya. Contoh 

peralatan stereo yang mahal, restoran berkelas dan lain-lain. 

d. Unsought Goods, yaitu barang-barang tidak diketahui konsumen, ataupun 

kalau diketahui, namun secara normal konsumen tidak berfikir untuk 

membelinya. Contoh asuransi jiwa, batu nisan dan lain-lain.
61

 

E. Teknik Pendekatan Untuk Mempengaruhi Keputusan Pembelian 

Konsumen 

1. Teknik Pendekatan Stimulus Respon 

Teknik ini merupakan teknik penyampaian ide-ide atau pengetahuan 

tentang suatu produk dan merek kepada konsumen agar konsume tertarik 

dan termotivasi untuk mengambil keputusan membeli produk-produk yan 

disampaikan itu. 

2. Teknik Pendekatan Humanistik 

Teknik ini merupakan teknik manusiawi yang mana keputusan membeli 

diserahkan kepada konsumen itu sendiri. 
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3. Teknik Pendekatan Kombinasi Antara Stimulus-respon dan Humanistik 

Teknik yang bersifat mengkondisikan perilaku yang memungkinkan 

konsumen termotivasi untuk membeli namun keputusan membeli 

diserahkan kepada konsumen sepenuhnya. 

4. Teknik Pendekatan Dengan Komunikasi Yang Persuasif 

Teknik ini menggunakan rumus AIDDAS; A= Attention (Perhatian), I= 

Interest (Minat), D= Desire (Hasrat), D= Decision (Keputusan), A=Action 

(Tindakan), dan S= Satisfaction (Kepuasan).
62

 

Pertama kali perlu dibangkitkan perhatian konsumen terhadap 

suatu produk agar timbul minatnya, kemudian kembangkan hasratnya 

untuk membeli produk tersebut. Setelah itu arahkan konsumen untuk 

mengambil  keputusan membeli produk yang sesuai dengan kebutuhannya, 

dengan harapan konsumen akan merasa puas setelah membeli. 

F. Keputusan Pembelian Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

Keputusan pembelian merupakan perilaku konsumen yang berupa 

dorongan keinginan untuk memiliki sehingga berusaha untuk 

mewujudkannya. Perilaku konsumen Islami didasarkan atas rasionalitas 

yang disempurnakan dan mengintegrasikan keyakinan dan kebenaran yang 

melampaui rasionalitas manusia yang sangat terbatas berdasarkan Alquran 

dan Sunnah. Islam memberikan konsep pemuasan kebutuhan dibarengi 

kekuatan moral, ketiadaan tekanan batin dan adanya keharmonisan 

hubungan antara sesama. 
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Ekonomi Islam bukan hanya berbicara tentang pemuasan materi 

yang bersifat fisik, tapi juga berbicara cukup luas tentang pemuasan materi 

yang bersifat abstrak, pemuasan yang lebih berkaitan dengan posisi manusia 

sebagai hamba Allah swt. Prinsip dasar perilaku konsumen Islami dapat 

disimpulkan sebagai berikut:
63

 

a. Prinsip Syariah 

Menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan 

konsumsi dimana terdiri dari: 

 Prinsip Akidah 

Hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan untuk 

beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk dan 

khalifah yang nantinya diminta pertanggung jawaban oleh Pencipta.  

 Prinsip Ilmu 

Seseorang ketika akan mengkonsumsi harus mengetahui ilmu 

tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang 

berkaitan dengannya apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram 

baik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya. 

 Prinsip Amaliah 

Sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui 

tentang konsumsi Islami tersebut, seseorang dituntut untuk menjalankan 

apa yang sudah diketahui, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang 

halal serta menjauhi yang haram dan syubhat. 
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 Prinsip Kuantitas 

Sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam 

syariah Islam, diantaranya: 

 Sederhana 

Mengkonsumsi secara proporsional tanpa menghamburkan harta, 

bermewah-mewah, mubazir, namun tidak juga pelit. 

 Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran 

Dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang 

dimilikinya, bukan besar pasak dari pada tiang.  

 Menabung dan investasi 

Tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi tapi juga 

disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri. 

 Prinsip Prioritas 

Dimana memperhatikan urutan kepentingan yang harus 

diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan, yaitu : 

 Primer 

Konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup 

dan menegakkan kemaslahatan dirinya dunia dan agamanya serta 

orang terdekatnya, seperti makanan pokok. 

 Sekunder 

Konsumsi untuk menambah/meningkatkan tingkat kualitas hidup 

yang lebih baik, jika tidak terpenuhi maka manusia akan 

mengalami kesusahan. 
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 Tersier 

Konsumsi pelengkap manusia. 

 Prinsip Sosial 

Memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga 

tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, diantaranya: 

 Kepentingan Umat 

Saling menanggung dan menolong sehingga Islam mewajibkan 

zakat bagi yang mampu juga menganjurkan sadaqah, infaq dan 

waqaf. 

 Keteladanan 

Memberikan contoh yang baik dalam berkonsumsi baik dalam 

keluarga atau masyarakat. 

 Tidak membahayakan orang 

Dalam mengkonsumsi justru tidak merugikan dan memberikan 

mudharat ke orang lain, seperti merokok. 

 Kaidah Lingkungan 

Dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya 

dukung sumber daya alam dan keberlanjutannya atau tidak merusak 

lingkungan. 

b. Manfaat dan Eksploitasinya 

Pada dasarnya manfaat dan mudharat sebuah barang atau jasa 

adalah semua bukan hakiki karena sangat dipengaruhi oleh waktu dan 

tempat juga konsumen sendiri, boleh jadi bermanfaat bagi seseorang 
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namun mudharat bagi orang lain. Dalam Islam eksploitasi manfaat 

diharuskan proporsional dan profesional.  

Islam menganjurkan untuk memanfaatkan barang dan jasa 

semaksimal mungkin namun pendayagunaan tersebut harus sejalan 

dengan kondisi dan keadaan barang dan jasa yang diambil manfaatnya, 

sehingga tidak menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan 

atau kerugian pihak lain, karena tidak jarang orang yang terlalu berfikir 

ekonomis, bahkan ia tidak mau menyisakan sedikitpun peluang untuk 

tidak ia gunakan. 

c. Kebutuhan dan Keinginan 

Ilmu ekonomi pada dasarnya mempelajari upaya manusia baik 

sebagai individu maupun masyarakat dalam rangka melakukan pilihan 

penggunaan sumber daya guna memenuhi kebutuhan akan barang dan 

jasa. Apabila kebutuhan dan keinginan lebih besar dari persediaan 

barang dan jasa akan terjadi kelangkaan. Karena keinginan dan 

kebutuhan memberi efek yang sama bila tidak terpenuhi, yakni 

kelangkaan maka ekonomi konvensional tampaknya tidak membedakan 

antara kebutuhan dan keinginan. 

Islam memiliki nilai moral yang ketat dalam memasukkan 

keinginan dalam motif aktifitas ekonomi. Kebutuhan didefenisikan 

sebagai segala keperluan dasar manusia untuk mempertahankan 

kelangsungan hsidup. Sementara keinginan didefenisikan sebagai 
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kemauan manusia atas segala hal. Kebutan harus lebih diutamakan 

daripada keinginan.  

Konsep kebutuhan dalam Islam bersifat dinamis merujuk pada 

tingkat ekonomi yang ada pada masyarakat. Pada tingkat ekonomi 

tertentu sebuah barang yang dulu dikonsumsi akibat motivasi keinginan, 

pada tingkat ekonomi yang lebih baik barang tersebut telah menjadi 

kebutuhan. Dengan demikian parameter yang membedakan defenisi 

kebutuhan dan keinginan tidak bersifat statis, ia bergantung pada kondisi 

perekonomian serta kemaslahatan. 


