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ABSTRAK 

 

M. Wahyudi Saputra (2019): Pengaruh Harga dalam Meningkatkan Jumlah 

Konsumen pada Usaha Bengkel Las Lima 

Saudara di  Desa Pulau Lawas Kecamatan 

Bangkinang Ditinjau Berdasarkan Perspektif 

Ekonomi Syariah 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh teori harga mempengaruhi jumlah 

konsumen, namun praktek yang terjadi di lapangan semakin tinggi harga yang 

diberikan konsumen tetap melakukan pembelian sehingga jumlah konsumen 

mengalami fluktuatif. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah terdapat 

pengaruh harga dalam peningkatan jumlah konsumen pada usaha Bengkel Las 

Lima Saudara di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang dan bagaimana 

tinjauan ekonomi syariah terhadap pengaruh harga dalam peningkatan jumlah 

konsumen pada usaha Bengkel Las Lima Saudara di Desa Pulau Lawas 

Kecamatan Bangkinang.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan pada usaha 

Bengkel Las Lima Saudara yang terletak di jalan Peltu Saidan dusun Kampung 

Godang Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. 

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode Accidental 

Quota Sampling sebanyak 55 responden yang diambil berdasarkan rumus Slovin 

dari total populasi sebanyak 120 orang. Sedangkan teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan cara observasi, wawancara, penyebaran kuesioner, dan 

dokumentasi. Penulis dalam penganalisisan data menggunakan metode deskriptif 

dan kuantitatif yaitu pengujian dengan menggunakan uji instrumen penelitian, uji 

asumsi klasik, uji hipotesis penelitian.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif dari 

harga dalam peningkatan jumlah konsumen. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji 

regresi linier sederhana yaitu Y =  12,562 + 0,933X. Adapun dengan 

menggunakan uji t dapat dilihat bahwa nilai  thitung > ttabel yaitu  yaitu  6,542 > 

1,674 dengan nilai signifikan sebesar 0.000 < 0,05 yang berarti H0  ditolak dan Ha 

diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

harga terhadap peningkatan jumlah konsumen. Adapun uji R bahwa nilai 

koefisien determinasi model adalah 0,447 atau (44,7%). Hal ini berarti hanya 

44,7% perubahan nilai variabel jumlah konsumen dipengaruhi oleh pengaruh 

variabel harga, dan sedangkan sisanya sebesar 55,3% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Adapun menurut tinjauan 

ekonomi syariah, harga tidak akan menjadi masalah yang berarti jika tidak 

terdapat unsur-unsur yang mencederai konsumen dan harus berlandaskan rela 

sama rela. Dalam hal ini usaha Bengkel Las Lima Saudara sudah mengaplikasikan 

nilai-nilai syariah dalam usaha yang dilakukan. 

 
Kata kunci: Harga dan Konsumen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki kelebihan dibandingkan 

dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia juga merupakan makhluk sosial 

yang membutuhkan manusia-manusia lain dalam menjalankan kehidupannya. Dalam 

hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, hal ini dikarenakan 

untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya. Hubungan yang terjadi 

antara satu manusia dengan manusia lain murni dilandasi akan kebutuhan. Kebutuhan 

yang dimaksud tidak hanya kebutuhan primer seperti pangan, papan, dan juga 

sandang, melainkan juga kebutuhan sekunder, seperti uang, kendaraan, alat 

komunikasi, dan bahkan pergaulan hidup. 

Pergaulan hidup yakni tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam 

hidupnya dengan orang lain dan ini disebut muamalah. Muamalah ialah istilah yang 

diambil dari bahasa Arab dengan makna perbuatan-perbuatan atau perlakuan-

perlakuan. Ada berbagai macam bentuk muamalah, namun pada intinya muamalah 

mengacu pada interaksi antar manusia. Dikarenakan kebutuhan manusia yang 

beragam itulah, maka untuk mendapatkannya manusia juga perlu usaha untuk 

memenuhi kebutuhannya tersebut.  

Manusia dituntut untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Usaha-usaha yang dilakukan juga beragam untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ada 
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yang usahanya menjadi pegawai pemerintahan, nelayan, petani, berdagang, dan lain 

sebagainya. Berdagang atau berbisnis merupakan salah satu contoh usaha yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bisnis adalah suatu organisasi yang 

menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan 

laba. Factor-faktor yang mempengaruhi bisnis di antaranya investasi, tabungan, 

pemerintahan, lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, persaingan pasar, kondisi 

Negara, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sumber Daya Alam (SDA). 
1
 

Ada berbagai macam jenis bisnis yang berkenaan dengan produksi akan 

suatu produk, salah satunya bisnis bengkel las. Bengkel las merupakan suatu usaha 

yang bergerak di bidang produksi barang. Usaha bengkel las memiliki berbagai 

macam produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan pesanan dari pelanggan. 

Semua usaha pasti mengharapkan profit atau keuntungan dari usaha yang dijalankan. 

Bengkel las melakukan usaha dengan memprioritaskan produksinya sesuai dengan 

pesanan pelanggan. Walaupun demikian, usaha bengkel las juga mementingkan agar 

pelanggan juga meningkat sehingga usaha yang dilakukan tetap produktif.  

Transaksi yang terjadi pasti mengharapkan keuntungan karena memang pada 

dasarnya tujuan dari berbisnis ialah mendapatkan profit atau keuntungan. Keuntungan 

yang diperoleh berdasarkan pada apa yang menjadi objek penjualan yakni produk. 

Pada umumnya, pelanggan menginginkan produk yang memiliki karakteristik lebih 

cepat, lebih murah, dan lebih baik. Ada tiga dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu 

                                                             
1
 Mustafa Edwin Nasution, dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana 

Media Group, 2006), Hlm. 67 
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dimensi waktu, dimensi biaya dan dimensi kualitas. Karakteristik lebih cepat 

biasanya berkaitan dengan dimensi waktu yang menggambarkan kecepatan dan 

kemudahan atau kenyamanan untuk memperoleh produk itu. Karakteristik lebih 

murah biasanya berkaitan dengan dimensi biaya yang menggambarkan harga atau 

ongkos dari suatu produk yang harus dibayarkan oleh pelanggan
2
. Adapun pengertian 

harga menurut Phillip Kotler adalah sejumlah uang yang dibebankan untuk sebuah 

produk atau jasa. Secara lebih luas, harga adalah keseluruhan nilai yang ditukarkan 

konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap sebuah produk 

atau jasa.
3
  

Pelaku usaha tentunya menyadari bahwa keputusan pembelian pasti didasari 

pada konsumen yang memperhatikan harga dan berapa harga aktual saat ini. 

Pelanggan mungkin memiliki batas bawah harga di mana harga yang lebih rendah 

dari batas itu menandakan kualitas buruk atau kualitas yang tidak dapat diterima, dan 

juga batas atas harga dimana harga yang lebih tinggi dari batas itu dianggap terlalu 

berlebihan dan tidak sebanding dengan uang yang dikeluarkan.
4
 

Ibnu Taimiyah mengenai ketentuan harga ada dua hal yang sering 

dibahasnya, yaitu kompensasi yang setara /adil („iwad al-mitsl) dan harga yang setara 

                                                             
2
 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, analisis perencanaan dan pengendalian, (Jakarta: 

Erlangga, 1990), hlm. 53 

 
3
 Susatyo Herlambang, Basic Marketing : Dasar-Dasar Pemasaran Cara Mudah 

Memahami Ilmu Pemasaran, ( Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2014), hlm. 47 

 
4
 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi Ketiga Belas Jilid 2, 

(Jakarta :Erlangga,2008),Hlm 72 
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/adil (thaman al mits). Kompensasi yang adil adalah penggantian sepadan yang 

merupakan nilai harga yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa 

ada tambahan dan pengurangan, di sinilah esensi keadilan. Harga yang adil adalah 

nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum 

sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu atau pun barang-barang yang 

sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.
5
 

Penetapan harga juga perlu berdasarkan mutu dan jumlah dari suatu produk. 

Di sinilah pentingnya kejujuran dan ketulusan hati di pihak peniaga dan penjual. 

Kadang-kadang ada di antara kita yang sanggup meniru atau menciplak produk lain 

sehingga seakan-akan sama. Lalu diletakkan harga yang sama untuk mengelabui 

pengguna. Maka berlakulah suasana yang tidak harmoni di antara pihak penjual dan 

pembeli. Justeru, letakkanlah harga berdasarkan mutu sebenarnya barang tersebut. 

Janganlah disebabkan keghairahan meraih keuntungan yang berlipat kali ganda, kita 

sanggup menipu para pengguna.
6
 

Islam memberikan acuan dalam melakukan sesuatu itu haruslah berdasarkan 

Al-Quran dan Sunnah dari nabi Muhammad saw. Dasarnya, tujuan melakukan 

sesuatu selain karena ingin mencapai tujuan berupa keuntungan, juga dibutuhkan 

keridhoan dari Allah swt. Islam mengatur segala macam bentuk muamalah termasuk 

dalam penetapan harga. Harga yang ditetapkan oleh penghasil produk atau juga 

                                                             
5
 Veithzal Rivai Zainal, Muhammad Syafei Antoniu, Muliaman Darmansyah Hadad, Islamic 

Business Management Praktek Management Bisnis yang sesuai Syariah Islam. (Yogyakarta:BPFE, 

2014), Cet 1, Hlm. 229 

 
6
 Ibid, Hlm. 230 
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penjual harus berdasarkan prosedur yang baik dan tidak dilakukan dengan cara yang 

tidak dibenarkan (semena-mena). Penetapan harga sangat ditentang oleh Islam jika 

terdapat unsur dzolim dalam penetapan tersebut. Sebagaimana firman Allah swt 

dalam surat An-Nisa’ ayat 29: 

                         

                        

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”. (QS. An-Nisa’:29)
7
 

 

Ayat dari surat An-Nisa’ ayat 29 tersebut menerangkan bahwa adanya 

perintah larangan dalam memakan harta sesama. Memakan harta di sini menurut Ibnu 

Katsir ialah setara dengan menetapkan harga atau mengambil keuntungan dari harta 

orang lain dalam perniagaan atau perdagangan secara bathil atau mengandung unsur 

dzolim. Keadaan ini dilanjutkan dengan pengecualian yang menyebutkan bahwa 

perniagaan boleh-boleh saja asalkan ada suka sama suka antara harga yang disepakati 

oleh penjual dan pembeli. 

Selain itu, ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan 

ataupun keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut maka martabat manusia 

bisa meningkat. Namun, manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi barang/jasa 

                                                             
7
 Departemen Agama, Al-Quran dan terjemahan,(Bandung : MQS Publising,2014) Hlm 165 
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yang halal dan baik saja secara wajar serta tidak berlebihan. Pemenuhan kebutuhan 

atau keinginan dibolehkan selama hal itu mampu menambah maslahah atau tidak 

mendatangkan kemudaratan.
8
 Sebagaimana fir           man Allah swt: 

           



                    

Artinya: “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.”(QS. Al-Maidah :87) 

 

Menurut Ibnu Katsir yang termaktub dalam buku karya Muhammad Nasib 

Ar-Rifa’i, menjelaskan bahwa firman Allah swt. di atas dapat ditafsirkan 

sebagaimana mereka tidak boleh mengharamkan yang halal, maka mereka pun tidak 

boleh melampaui batas dalam menggunakan perkara halal dan berlebih-lebihan
9
.  

Setiap pelaku ekonomi Islam selalu menaruh perhatian pada maslahah 

sebagai tahapan dalam mencapai tujuan ekonominya, yaitu falah. Konsumen Muslim 

menggunakan kandungan berkah dalam setiap barang sebagai indikator apakah 

                                                             
8
 M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, Teori Mikroekonomi (suatu perbandingan 

ekonomi islam dan ekonomi konvensional), (Jakarta : Kencana 2010), Hlm 104 

 
9
 Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid2, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 1999), Cet 1, Hlm.141 
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barang yang akan dikonsumsi tersebut akan bisa menghadirkan berkah atau tidak. 

Sebagai akibatnya, konsumen Muslim tidak hanya mempertimbangkan manfaat dari 

barang yang akan dikonsumsinya, tetapi juga kandungan berkah yang ada dalam 

barang yang bersangkutan.
10

 

Berdasarkan teori dalam ekonomi mikro, pada hukum permintaan (demand) 

dijelaskan bahwa apabila harga suatu barang naik maka jumlah barang yang diminta 

akan mengalami penurunan, dan apabila harga barang turun maka jumlah barang 

yang diminta akan mengalami kenaikan. Definisi permintaan terhadap barang adalah 

kuantitas barang yang orang atau konsumen bersedia membelinya pada tingkat harga 

dalam suatu periode tertentu. Dengan kata lain, orang atau konsumen bersedia 

membeli dengan berdasarkan pengaruh dari tingkat harga barang itu sendiri. 
11

 

Usaha bengkel las merupakan salah satu usaha yang berkembang saat ini dan 

memiliki kemajuan yang signifikan, hal ini bisa dilihat dari jumlah pelaku usaha yang 

semakin bertambah. Hal ini tak lain dan tak bukan karena adanya keperluan dan atau 

kebutuhan masyarakat yang memang membutuhkan produk yang dihasilkan oleh 

bengkel las tersebut. Usaha-usaha bengkel las menawarkan berbagai produk seperti 

teralis, kanopi, pagar, pembuatan ayunan, mainan anak, dan lainnya. Usaha bengkel 

                                                             
10

 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2008), Hlm. 177 

 
11

 Mustafa Edwin Nasution, dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana 

Media Group, 2006), Hlm. 80 
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las menjamur seiring tingginya permintaan dari masyarakat sesuai kebutuhan 

masyarakat tersebut. 

Seperti halnya usaha bengkel las Lima Saudara dimiliki Bapak Jumharianto 

yang terletak di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, 

dalam kisaran satu tahun saja usaha bengkel las miliknya bisa menerima dan 

mengerjakan tidak kurang dari 90-100 pesanan yang bermacam-macam
12

. Seperti 

teralis, kanopi, pagar, dan lain sebagainya. Usaha bengkel las miliknya ini dalam 

menjalankan usahanya mengedepankan ketepatan waktu dan pastinya harga yang 

ekonomis bagi masyarakat mengingat persaingan usaha bengkel las yang semakin 

menjamur. 

Berdasarkan fakta respon dari beberapa konsumen usaha Bengkel Las Lima 

Saudara yang terletak di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang, terdapat gejala 

kepuasan/ketidakpuasan konsumen. Hal ini dikarenakan asumsi konsumen atas 

kecocokan dan ketidakcocokan harga dengan hasil yang diberikan, serta adanya 

perbedaan harga yang diberikan pada orang-orang tertentu, dan juga terkadang 

produk yang diberikan tidak sepadan dengan harga yang telah dibayarkan. Namun 

banyak juga terdapat konsumen yang puas dengan hasil produk walau ada variasi 

dalam segi harga dan bahkan ketika perbedaan harga akan suatu produk dengan usaha 

                                                             
12

 Jumharianto, Pemilik Usaha Bengkel Las Lima Saudara, Wawancara, Bangkinang 10 

Februari 2019 
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yang lain konsumen tetap melakukan pemesanan pada usaha bengkel Las Lima 

Saudara tersebut. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya pesanan baru oleh konsumen pada usaha 

Bengkel Las Lima Saudara dan ada juga yang merekomendasikan terhadap orang lain 

agar memesan produk pada Bengkel Las Lima Saudara ini. Seperti yang peneliti 

wawancara sebelumnya pada bapak Abu Bakar yang tinggal di dusun Kampung 

Godang, semula memesan pembuatan tangga lipat dengan kesepakatan harga Rp. 

200.000/unit, setelah tangga tersebut diselesaikan dalam jangka waktu empat hari, 

bapak Abu Bakar mengaku puas dengan produk.
13

 Peneliti juga menanyakan perihal 

kecocokan harga terhadap konsumen dan beliau menyatakan bahwa harga yang 

diberikan oleh usaha Bengkel Las Lima Saudara cocok.  

Berdasarkan wawancara penulis pada bapak Ali Amran, beliau merasa 

terdapat ketidakcocokan harga yang diberikan pada saat memesan produk berupa 

keranjang galon. Beliau meyatakan bahwa temannya yang memesan dan 

merekomendasikan untuk memesan pada usaha Bengkel Las Lima Saudara dikenakan 

biaya Rp. 300.000, akan tetapi ketika beliau ingin memesan juga, usaha Bengkel Las 

                                                             
13 Abu Bakar, Konsumen Usaha Bengkel Las Lima Saudara, Wawancara. Bangkinang 5 

Februari 2019 
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Lima Saudara mematok harga Rp. 350.000,. Hal ini justru membuat bapak Ali Amran 

enggan memesan dan memesan ke usaha bengkel las lain
14

.  

Harga memang menjadi tolak ukur calon konsumen untuk membeli suatu 

produk. Kecocokan harga akan sangat dibutuhkan oleh konsumen dalam 

mendapatkan barang yang diinginkan, namun tak urung juga terkadang ada konsumen 

yang tidak mementingkan kualitas serta mutu barang dan hanya mematok harga 

sebagai tolak ukurnya. Hal ini juga berlaku di usaha Bengkel Las Lima Saudara yang 

setiap tahunnya mengalami naik turun jumlah konsumen. Keadaan ini diperkuat 

dengan data penjualan sebagai berikut. 

Tabel I.1 

DATA JUMLAH KONSUMEN BENGKEL LAS LIMA SAUDARA TAHUN 

2014-2018 

Tahun Jumlah Konsumen 

2014 95 konsumen 

2015 72 konsumen 

2016 112 konsumen 

2017 106 konsumen 

2018 120 konsumen 

Sumber: Usaha Bengkel Las Lima Saudara
15

 

                                                             
14

 Ali Amran, Konsumen Usaha Bengkel Las Lima Saudara, Wawancara, Bangkinang 7 

Februari 2019 
15

 Usaha Bengkel Las Lima Saudara, Bangkinang 10 Februari 2019 
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Menilai dari table di atas serta gejala kepuasan/ketidakpuasan pada usaha 

Bengkel Las Lima Saudara ini, maka peneliti ingin mengetahui pengaruh harga 

terhadap peningkatan jumlah konsumen pada usaha bengkel las Lima Saudara di 

Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh harga dalam meningkatkan jumlah konsumen. 

Hal ini penting sebagai acuan dan pembenahan penetapan harga produk terhadap 

peningkatan jumlah konsumen pada usaha bengkel las Lima Saudara lebih optimal 

dan mampu meningkatkan jumlah konsumen juga secara maksimal. 

Jadi untuk dapat mengetahui sejauh mana pengaruh harga dalam 

meningkatkan jumlah konsumen, maka penulis mengambil judul penelitian: 

“PENGARUH HARGA DALAM MENINGKATKAN JUMLAH KONSUMEN 

PADA USAHA BENGKEL LAS LIMA SAUDARA DI DESA PULAU LAWAS 

KECAMATAN BANGKINANG DITINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF 

EKONOMI SYARIAH”. 

B. Batasan Masalah 

Agar lebih terarah, penulis memberikan batasan masalah untuk mendapatkan 

uraian yang lebih terarah tentang inti permasalahan, pembahasan dalam tulisan ini 

dibatasi pada pengaruh harga dalam meningkatkan jumlah konsumen pada usaha 

bengkel las Lima Saudara di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang ditinjau 

berdasarkan perspektif ekonomi syariah. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh harga dalam meningkatkan jumlah konsumen pada 

usaha bengkel las Lima Saudara di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang? 

2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pengaruh harga dalam 

meningkatkan jumlah konsumen pada usaha bengkel las Lima Saudara di Desa 

Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang?  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini di antaranya : 

a. Untuk mengetahui pengaruh harga dalam meningkatkan jumlah konsumen 

pada usaha bengkel las Lima Saudara di Desa Pulau Lawas Kecamatan 

Bangkinang. 

b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap pengaruh harga 

dalam meningkatkan jumlah konsumen pada usaha bengkel las Lima 

Saudara di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai sumbangsih penulis dalam mengembangkan disiplin ilmu guna 

pengembangan ilmu pengetahuan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektual tentang 

pemikiran ekonomi syariah dan kaitannya dalam kehidupan masyarakat. 

c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (SE) pada 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian sangat penting untuk 

mengembangkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu 

gambaran yang jelas dan sistematis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis 

sejauh mana pengaruh harga dalam meningkatkan jumlah konsumen pada usaha 

bengkel las Lima Saudara di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang. Untuk lebih 

mempermudah dalam memahami konsep dalam penelitian ini, maka dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

Gambar 1.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

Harga 

 (Variabel X) 

Konsumen     

(Variabel Y) 
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F. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan di Desa Pulau Lawas 

Kecamatan Bangkinang. Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan untuk 

memperoleh data dan informasi adalah di Bengkel Las Lima Saudara, dikarenakan 

lokasi ini merupakan lokasi yang strategis dan juga memberikan berbagai macam 

produk yang bisa dipesan sesuai keinginan konsumen. Lokasi ini dipilih sebagai 

tempat penelitian karena usaha ini merupakan salah satu usaha bengkel las yang 

memiliki data-data akurat untuk diteliti dibanding usaha bengkel lain. Terdapat 3 

usaha bengkel las yang terletak di Desa Pulau Lawas, namun dari ketiga bengkel las 

tersebut hanya bengkel las Lima Saudara yang memberikan berbagai macam produk 

yang mana usaha bengkel las lain tidak mampu mengerjakan pesanan disebabkan 

oleh keterbatasan modal mereka dan ketidaksiapan mengerjakan pesanan yang lebih 

besar. Harga yang ditawarkan juga bervariasi dari setiap produk yang diinginkan dan 

juga bersaing dengan usaha bengkel lainnya. Sehingga penulis ingin mengetahui 

seberapa besar pengaruh harga dalam meningkatkan jumlah konsumen serta apakah 

sudah sesuai dengan konsep ekonomi syariah. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek dalam penelitian ini adalah pengusaha, karyawan, dan konsumen 

bengkel las Lima Saudara di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang. 
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b. Objek dari penelitian ini adalah pengaruh harga dalam meningkatkan 

jumlah konsumen pada usaha bengkel las Lima Saudara di Desa Pulau 

Lawas Kecamatan Bangkinang ditinjau berdasarkan perspektif ekonomi 

syariah. 

 

3. Populasi dan Sampel 

Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 120 orang, maka diambil 

sampel 10% dengan menggunakan rumus Slovin, adalah sebagai berikut: 

n =        N 

   1 + N (e)
2 

n =         120 

  1 + (120) (0,1)
2 

n =        120 

 1 + (120) (0,01) 

n =      120 

    1 + (1,2) 

n =     120 

       2,2 

n =  54,5 

 

 

Berdasarkan rumus Slovin, didapatilah sampel sebanyak 54,5 atau 

digenapkan menjadi 55 orang. Adapun teknik penentuan sampel menggunakan teknik 

Accidential Quota Sampling. Accidential Quota Sampling adalah teknik penentuan 

sampel berdasarkan kebetulan, yaitu konsumen yang secara kebetulan/insidential 
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bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang 

kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.
16

 

4. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh 

peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya perlu 

dilakukan dengan memerhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek 

penelitian.
17

 

a. Data primer, yaitu data yang secara langsung berhubungan dengan responden. 

Dan secara langsung dari hasil wawancara serta penyebaran angket/kuesioner 

kepada responden, Sumber dari data primer adalah pengusaha, karyawan dan 

konsumen bengkel las Lima Saudara di Desa Pulau Lawas Kecamatan 

Bangkinang. 

b. Data sekunder, yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden 

dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yang dilakukan yaitu berupa 

data yang diambil dari beberapa buku-buku penunjang dan dokumen yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

 

 

 

                                                             
16 Badri Sutrisno, Metode Statistika Untuk Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta: Ombak, 

2012) hlm. 25 

17
 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: 

Rajawali Pres, 2008), Hlm. 103. 
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5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Yaitu dengan mengadakan pertanyaan secara langsung kepada 

informan dengan wawancara langsung yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

b. Kuesioner 

Penulis merumuskan sejumlah pernyataan yang dibuat berupa 

kuisioner agar dijawab oleh responden yaitu konsumen bengkel las Lima 

Saudara sehingga diperoleh data yang akurat. 

c. Dokumentasi 

Yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan 

dengan pembahasan penelitian. 

 

6. Teknik Dan Analisis Data 

Adapun teknik dan analisis data yang digunakan adalah : Analisa data secara 

deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti 

status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu pemikiran, ataupun 

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan mendeskripsikan, menggambarkan, 
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atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

serta hubungan antarfenomena yang sedang diteliti.
18

 

Metode kuantitatif merupakan penelitian dengan pendekatan yang 

menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka-angka) yang diolah dengan 

metode statistik. Pada dasarnya pendekatan kuantitatif dilakukan pada jenis penelitian 

inferensial dan menyandarkan kesimpulan hasil penelitian pada suatu probabilitas 

kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh 

signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang 

diteliti.
19

 

Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, yakni variabel independent (bebas) 

dan variabel dependent (terikat). Variabel independent disimbolkan dengan huruf (X), 

yakni  harga, dan variabel terikat disimbolkan dengan huruf (Y), yakni konsumen 

pada usaha bengkel las Lima Saudara di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Uji Instrument Penelitian 

1) Uji Validitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa tepat instrumen atau 

kuesioner yang disusun mampu menggambarkan yang sebenarnya dari 

                                                             
18

 Moh Nazir, Metode Penelitian,  (Bogor : Ghalia  Indonesia, 2005 ), Hlm. 54 

19
 Sutrisno Badri, Metode Statistika Untuk Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta: Ombak, 

2012), Hlm. 12 
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variabel penelitian. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila nilai koefesien 

r hitung ≥ r tabel.
20

 Adapun rumus yang dipakai yaitu: 

   R=     ∑xy 

  √     ∑y
2
 

 

Keterangan:     

r = koefisien korelasi  

x = deviasi rata-rata variabel X 

   = X – x 

Y = Deviasi rata-rata variabel Y 

               = Y –  ӯ    

 

2) Uji Reliabitas 

Uji reliabitas dilakukan dalam sebuah penelitian dengan maksud untuk 

mengetahui seberapa besar tingkat keabsahan sehingga dapat menghasilkan 

data yang benar-benar sesuai dengan kenyataan dan dapat digunakan berkali-

kali pada waktu yang berbeda, penguji ini menggunakan metode alpha. 

Suatu instrument dikatakan reliabel apabila memiliki nilai cronbach’s alpha 

  0,60  

 

 

                                                             
20

Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik Edisi Ke-2, Cet. Ke-3,(Jakarta: Bumi Aksara, 

2005) Hlm. 235 
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b. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data digunakan untuk menguji apakah data 

continiu berdistribusi normal sehingga analisis dengan validitas, reliabilitas, 

uji t, korelasi, regresi dapat dilaksanakan.
21

 

2) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam 

sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas, akan tetapi untuk 

varians yang berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.
22

 

3) Uji Autokorelasi 

Dalam suatu penelitian uji autokorelasi dimaksudkan untuk 

mengetahui keadaan di mana terjadinya korelasi dari residual untuk 

pengamatan satu dengan pengamatan lainnya yang disusun menurut periode 

waktu. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah 

autokorelasi. Untuk dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut : 

                                                             
21

Husaini Usman dan Purnomo Setyady Akbar, Pengantar Statistika Edisi Ke-2, 

(Yogyakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 186  
  

22
 Ibid.Hlm. 179 
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1) Jika dU < DW < 4-dU maka H0 diterima dan tidak terjadi masalah autokorelasi 

2) Jika dW< dL atau DW > 4-dL maka H0 ditolak dan maka  terdapat masalah 

autokorelasi. 

3) Jika dL < DW < dU atau 4-dU< DW< 4-dL maka tidak terdapat unsur yang 

pasti. 

 

c. Uji Hipotesis Penelitian 

1) Analisis Regresi Linear Sederhana 

Analisis ini digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya 

hubungan dua variabel melalui koefisien regresinya
23

, di mana variabel 

independen (X) adalah pengaruh harga pada usaha bengkel las Lima 

Saudara, sedangkan variabel dependen (Y) adalah meningkatkan jumlah 

konsumen. 

Y = a + b X 

Keterangan: 

Y = jumlah konsumen 

a  = konstan 

b  = koefisien regresi linear 

X =  pengaruh harga pada usaha Bengkel las Lima Saudara 

 

                                                             
23

Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 

103 
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2) Uji t 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

(X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) dengan 

α = 0,05 atau 5%, jika thitung   ttabel , maka terdapat hubungan yang 

signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen, jika 

thitung   ttabel , maka tidak terdapat hubungan yang signifikan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

3) Koefisien Determinasi (R2) dan Koefisien Korelasi (r) 

Determinan (R2) adalah suatu nilai yang menggambarkan 

seberapa besar perubahan atau variasi dari variabel dependen bisa 

dijelaskan oleh perubahan atau variasi dari variabel independen. Dengan 

mengetahui nilai koefesien determinasi kita akan bisa menjelaskan 

kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. 

Semakin tinggi nilai koefisien determinasi akan semakin baik 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perilaku variabel 

dependen.  Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

Kd= R2 X 100%  
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Keterangan: Kd : Koefisien determinasi 

R2 : Koefisien korelasi 

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah: 

a. Jika Kd mendekati nol (0), berarti pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen lemah 

b. Jika Kd mendekati satu (1), berarti pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen kuat. 

Koefiseien korelasi dilakukan untuk melihat keberatan hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kriteria derajat hubungan 

koefisien korelasi adalah seperti pada tabel.
24

 Sebagai berikut:  

Table I.2 

PEDOMAN MEMBERIKAN INTERPRETASI KOEFISIEN 

KORELASI 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799  Kuat 

0,80 – 1,000  Sangat Kuat 

                                                             
24

 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2014),  hlm. 287. 
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4) Koefisien Korelasi Sederhana 

Uji korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui keeratan 

hubungan antara dua variabel dan mengetahui arah hubungan yang 

terjadi. 

Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan bantuan komputer 

melalui program SPSS 25. 

7. Skala Pengukuran Variable 

Mengukur tanggapan responden dalam penelitian ini menggunakan  skala 

Likert. Menurut Kinner, skala likert ini berhubungan dengan pertanyaan tentang 

sikap seseorang terhadap sesuatu, misalnya adalah dari setuju sampai tidak 

setuju, senang sampai tidak senang, puas sampai tidak puas, baik sampai tidak 

baik, responden diminta mengisi pertanyaan dalam skala interval berbentuk 

verbal dalam jumlah kategori tertentu. Setiap pertanyaan mempunyai lima 

alternatif jawaban, dengan bobot alternative sebagai berikut: 
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Tabel: 1.3 

SKALA LIKERT 

 

 

8. Metode Penulisan 

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut 

dengan menggunakan metode sebagai berikut : 

a. Deduktif, yaitu mengungkapkan data-data umum yang berkaitan dengan 

masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan 

secara khusus. 

b. Induktif, yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus 

kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum. 

c. Deskriptif, yaitu metode dengan jalan menggunakan data-data yang 

diperlukan untuk memaparkan sesuatu yang diteliti apa adanya. 

Kategori Skor 

Sangat Setuju  5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 
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G. Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan dalam sebuah penelitian, sampai melalui uji hipotesis atas 

data-data yang terkumpul.
25

 Yaitu diduga terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara pengaruh harga dalam meningkatkan jumlah konsumen pada 

usaha bengkel las Lima Saudara (Ha). 

 

H. Operational Variabel 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau atau sifat atau nilai dari orang 

atau objek yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan telaah 

pustaka dan perumusan hipotesis, maka variabel-variabel dalam penelitian ini adalah: 

a. Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas atau independen merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel 

dependen (variabel terikat). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel 

bebas adalah pengaruh harga (X), Variabel ini diukur dengan skala Likert 5 

poin dengan menggunakan pengembangan pertanyaan atau pernyataan 

tentang pengaruh harga pada usaha bengkel las Lima Saudara. 
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b. Variabel Terikat (dependen) 

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) adalah jumlah konsumen. 

Tabel I.4 

DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 

Variabel  Defenisi Indikator 

X Harga, Harga adalah 

sejumlah uang yang 

dibebankan untuk sebuah 

produk atau jasa. Secara 

lebih luas, harga adalah 

keseluruhan nilai yang 

ditukarkan konsumen untuk 

mendapatkan keuntungan 

dari kepemilikan terhadap 

sebuah produk atau jasa. 

1) Konsumen memperhatikan 

keterjangkauan harga. 

2) Konsumen memperhatikan 

daya saing harga. 

3) Konsumen memperhatikan 

kesesuaian harga dengan 

kualitas produk. 

4) Konsumen memperhatikan 

kesesuaian harga dengan 

manfaat produk.
26

 

Y Jumlah Konsumen, adalah 

nominal pelaku pasar yang 

menetap pada suatu produk 

dan bertambah dengan tolak 

1. Re-purchase : membeli 

kembali, dimana 

konsumen tersebut  akan 

kembali pada perusahaan 
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ukur manfaat, kepuasan, dan 

kebutuhan akan produk 

tersebut. 

untuk mencari barang atau 

jasa.  

2. Menciptakan Word-of-

Mouth : Kesediaan 

pelanggan dalam 

merekomendasikan 

produk yang telah 

dimanfaatkan kepada 

orang lain. 

3. Menciptakan keputusan 

pembelian pada 

perusahaan yang sama : 

membeli produk lain dari 

perusahaan yang sama.
27

 

 

 

 

 

 

 

I. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini dapat dijabarkan sebagai 

berikut : 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian 

serta sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN UMUM USAHA BENGKEL LAS LIMA SAUDARA 

Dalam bab ini berisikan tinjauan umum lokasi penelitian : sejarah 

berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, dan produknya. 

BAB III  : TINJAUAN TEORITIS 

Dalam bab ini penulis memaparkan atau mengemukakan landasan 

teori penelitian yang akan dilakukan. Hal ini bertujuan sebagai 

penegasan dalam penelitian terhadap pengaruh harga produk dalam 

meningkatkan jumlah konsumen pada usaha bengkel las Lima 

Saudara di Desa Pulau Lawas kecamatan Bangkinang serta tinjauan 

Ekonomi Syariah terhadap praktek usaha bengkel las Lima Saudara di 

Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang. 

BAB IV  : PEMBAHASAN 

Dalam bab ini, penulis menjelaskan pengaruh harga produk pada 

usaha bengkel las Lima Saudara di Desa Pulau Lawas Kecamatan 

Bangkinang dalam meningkatkan jumlah konsumen, serta tinjauan 

Ekonomi Syariah terhadap praktek usaha pada bengkel las Lima 

Saudara di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang. 
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BAB V   :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang 

diperoleh berdasarkan penilitian serta saran-saran yang berpijak pada 

hasil penilitian. 

DAFTAR PUSTAKA 



BAB II 

TINJAUAN UMUM USAHA BENGKEL LAS LIMA SAUDARA 

 

A. Sejarah Berdirinya Usaha Bengkel Las Lima Saudara 

Desa Pulau Lawas merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan 

Bangkinang kabupaten Kampar. Desa Pulau Lawas berbatasan langsung dengan 

sebelah timur yang merupakan desa Sungai Tonang kecamatan Kampar Utara, 

sebelah utara merupakan Kelurahan Pasir Sialang kecamatan Bangkinang, sebelah 

barat merupakan desa Muara Uwai kecamatan Bangkinang, dan sebelah selatan 

merupakan aliran Sungai Kampar. Usaha Bengkel Las Lima Saudara ini terletak di 

jalan Peltu Saidan dusun Kampung Godang desa Pulau Lawas, bertepatan di RT 001 

RW 001 kecamatan Bangkinang kabupaten Kampar
28

. 

Usaha Bengkel Las Lima Saudara ini berdiri sejak tahun 2002. Usaha 

Bengkel Las Lima Saudara ini pada mulanya merupakan usaha yang dirintis oleh 

bapak Jumharianto yang dahulunya merupakan seorang karyawan pada bengkel las 

lain semasa muda nya. Bapak Jumharianto menikah dan mempunyai lima orang anak 

yang seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Beliau lalu mendirikan usaha bengkel las 

dan menamai usaha bengkel las miliknya dengan nama Bengkel Las Lima Saudara.
29
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Pak Jumharianto dalam mendirikan bengkel las ini tidak mengeluarkan 

modal yang terlalu besar dikarenakan lokasi atau tempat produksi usaha tersebut 

merupakan milik sendiri, sehingga tidak mengeluarkan biaya sewa. Modal awal yang 

dikeluarkan oleh pak Jumharianto ialah Rp. 10.000.000,00. Selama 17 tahun terakhir, 

usaha Bengkel Las Lima Saudara ini menjalankan usahanya dan telah memiliki 

pelanggan yang cukup banyak. Hal ini dibuktikan berdasarkan wawancara dengan 

pak Jumharianto yang memaparkan bahwa pemesan dari dahulunya tidak hanya 

berasal dari dusun Kampung Godang atau desa Pulau Lawas saja, akan tetapi juga 

berasal dari desa-desa tetangga.  

Pemesanan produk pada usaha Bengkel Las Lima Saudara ini pada setiap 

bulannya rata-rata menyentuh angka 15 pesanan yang bermacam-macam. Usaha 

Bengkel Las Lima Saudara ini memiliki karyawan dalam pengerjaan pesanan dari 

pelanggan, dan saat ini usaha Bengkel Las Lima Saudara memiliki 3 orang karyawan 

yang dua di antaranya merupakan anak dari pemiliki usaha, yakni pak Jumharianto. 

Karyawan-karyawan tersebut ialah Hendra, Fatur, dan Acay. 

 

 

 

 



 33 

B. Struktur Organisasi Usaha Bengkel Las Lima Saudara 

Struktur organisasi usaha Bengkel Las Lima Saudara ini terdiri atas dua hal 

saja, yakni pemilik usaha dan karyawan. Adapun gambaran struktur organisasinya 

bisa dilihat pada table berikut: 

 

Gambar II.1 

STRUKTUR ORGANISASI USAHA BENGKEL LAS LIMA SAUDARA 

 

 

 

 

 

 

 

C. Produk-Produk Usaha Bengkel Las Lima Saudara 

Suatu usaha tentulah yang diperhatikan oleh konsumen produk-produk yang 

dihasilkan dan ditawarkan oleh usaha tersebut. Suatu usaha bisa dikatakan bagus, 

maju, dan berkembang ketika produk-produk yang dihasilkan laku dipasaran. Produk 

yang bagus akan menjadi daya tersendiri untuk menarik konsumen agar membeli dan 

kemungkinan berlangganan jika produk yang dihasilkan memberikan manfaat sesuai 

dengan harapan konsumen. 

Pemilik usaha 

Jumharianto 

jjjjj 

Karyawan 

Acay 

Karyawan 

Fatur 

Karyawan 

Hendra 
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Terdapat berbagai macam produk yang dihasilkan oleh usaha Bengkel Las 

Lima Saudara. Produk-produk yang dihasilkan pada dasarnya sesuai dengan apa yang 

diinginkan pelanggan atau dengan kata lain sesuai dengan pesanan setiap pelanggan. 

Produk-produk yang dihasilkan bersifat variatif, yakni: 

1. Teralis 

2. Pagar 

3. Kanopi 

4. Keranjang  

5. Tangga 

6. Rak sepatu 

7. Rangka becak 

8. Permainan anak-anak seperti ayunan, jungkat-jungkit, bangku putar, 

dll 

9. Garpu rumput 

10. Sekop  

11. Keranda mayat 

12. Rangka tenda, dan sebagainya. 

Usaha Bengkel Las Lima Saudara ini selain mengerjakan berbagai macam 

produk sesuai pesanan pelanggan, juga memberikan jasa pengantaran produk yang 

dipesan dengan biaya yang cuma-cuma atau tidak dikenakan biaya sama sekali. Hal 
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ini ditujukan agar pelanggan merasa nyaman dan tidak memikirkan tentang 

penjemputan barang serta biaya yang harus dikeluarkan di luar produk yang dipesan. 
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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pengertian Harga dan Konsumen 

a. Harga 

Harga suatu produk merupakan salah satu penentu atas besarnya permintaan 

pasar. Harga suatu produk mempengaruhi posisi persaingan di pasar penjualan, 

sehingga mempengaruhi volume penjualan. Oleh karena itu harga mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap pendapatan dan laba bersih perusahaan.
30

 

Harga adalah sejumlah uang (ditambah beberapa barang kalau mungkin) 

yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta 

pelayanannya.
31

 Harga (price) juga dapat didefinisikan sebagai jumlah yang 

ditagihkan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para 

pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk 

atau jasa.
32

 

Berdasarkan pengertian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan harga ialah sejumlah uang yang dibayarkan untuk mendapatkan 
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barang atau jasa yang diinginkan. Harga yang dikeluarkan berdasarkan nilai yang 

terkandung dari barang. Nilai yang terkandung di dalam barang bisa berupa 

ketahanan barang, motif dari barang, atau bahkan bahan dasar dari barang yang 

diproduksi. 

Harga memiliki beberapa indikator, adapun indikator-indikator harga yaitu: 

1) Konsumen memperhatikan keterjangkauan harga, yaitu aspek penetapan harga 

yang dilakukan oleh produsen/penjual yang sesuai dengan kemampuan beli 

konsumen. 

2) Konsumen memperhatikan daya saing harga, yaitu penawaran harga yang 

diberikan oleh produsen/penjual berbeda dan bersaing dengan yang diberikan 

oleh produsen lain pada satu jenis produk yang sama. 

3) Konsumen memperhatikan kesesuaian harga dengan kualitas produk, yaitu aspek 

penetapan harga yang dilakukan oleh produsen/penjual yang sesuai dengan 

kualitas produk yang dapat diperoleh konsumen. 

4) Konsumen memperhatikan kesesuaian harga dengan manfaat produk, yaitu aspek 

penetapan harga yang dilakukan oleh produsen/penjual sesuai dengan manfaat 

yang diperoleh konsumen dari produk yang dibeli.
33
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b. Konsumen 

Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lain maupun makhluk 

hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan menurut Phillip Kotler yang 

dikutip dalam buku karya Susatyo Herlambang, konsumen adalah semua individu dan 

rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi 

pribadi.
34

 Intinya ialah, konsumen merrupakan setiap orang yang memakai barang 

atau jasa yang tersedia dalam masyarakat dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya maupun untuk berbagai kepentingan tanpa memperdagangkannya kembali. 

Konsumen memiliki berbagai macam tingkah laku dalam 

menentukanOkeputusan terhadap suatu barang atau jasa yang akan digunakan. 

Perilaku yang beraneka ragam itu, perlu mengamati dan mempelajari bagaimana 

tingkah laku konsumen tersebut. Mengenai perilaku konsumen, adapun yang 

dimaksud dengan perilaku konsumen sebagaimana yang didefinisikan oleh Schiffman 

dan Kanuk yang dikutip dari buku Ristiyanti Prasetijo adalah proses yang dilalui 

seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak 

pasca konsumsi produk atau jasa maupun ide yang diharapkan bisa memenuhi 

kebutuhannya.
35
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Mempelajari perilaku konsumen merupakan suatu keharusan. Ada sejumlah 

alasan mendasar mengapa perilaku konsumen perlu dipelajari, yaitu: 

a) Konsumen dengan perilakunya (terutama perilaku beli) adalah wujud dari 

kekuatan tawar yang merupakan salah satu kekuatan kompetitif yang 

menentukan intensitas persaingan dan profitability perusahaan. 

b) Analisis konsumen adalah landasan manajemen pemasaran dan akan membantu 

manajer dalam melakukan hal berikut: 

1) Merancang baur pemasaran 

2) Melakukan segmentasi pasar 

3) Melaksanakan positioning 

4) Melakukan analisis lingkungan perusahaan 

5) Mengembangkan trend penelitian pasar 

6) Mengembangkan produk baru maupun inovasi produk lama 

c) Analisis konsumen memainkan peran sangat penting dalam pengembangan 

kebijakan public. 

d) Pengetahuan mengenai perilaku konsumen dapat meningkatkan kemampuan 

pribadi seseorang untuk menjadi konsumen yang lebih efektif. 

e) Analisis konsumen memberikan pemahaman tentang perilaku manusia.
36
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B. Metode Penetapan Harga 

Harga merupakan salah satu faktor yang di perhitungkan oleh konsumen 

untuk melakukan pembelian. Hal ini ditujukan karena memang pada dasarnya harga 

tersebut sebagai tolak ukur kemampuan konsumen untuk memutuskan terjadinya 

transaksi atau tidak. Keadaan tersebut semestinya menjadi pertimbangan para pelaku 

usaha dalam menetapkan harga yang tepat tanpa melupakan tujuan bertransaksi yakni 

keuntungan. Penetapan harga pada barang atau jasa merupakan suatu strategi kunci 

dalam suatu usaha sebagai konsekuensi dan deregulasi, persaingan global yang kian 

sengit, rendahnya pertumbuhan di banyak pasar, dan peluang bagi usaha untuk 

memantapkan posisinya di pasar. Harga juga mempengaruhi kinerja keuangan dan 

juga sangat mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek. Harga juga 

menjadi suatu ukuran tentang mutu produk apabila pembeli mengalami kesulitan 

dalam mengevaluasi produk-produk yang kompleks.
37

 

Penetapan harga melirik pada situasi-situasi tertentu sebagaimana yang 

dikemukan oleh David W. Cranvens tentang situasi penetapan harga. Situasi 

penetapan harga dalam suatu organisasi usaha memusatkan perhatian yang terus 

menerus karena kondisi eksternal, tindakan pesaing dan, peluang untuk memperoleh 

keunggulan bersaing melalui tindakan penetapan harga yang senantiasa berubah. 

Situasi penetapan harga meliputi: 
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a) Menentukan bagaimana sebaiknya menetapkan suatu harga produk baru. 

Seringkali, terdapat kelenturan dalam memilih suatu harga. 

b) Mengevaluasi kebutuhan untuk menyesuaikan harga karena adanya kekuatan 

eksternal dan perubahan dalam daur hidup produk. 

c) Mengubah strategi penentuan posisi yang mensyaratkan modifikasi terhadap 

strategi harga yang sekarang. 

d) Menanggapi tekanan-tekanan dari perang harga dan ancaman-ancaman persaingan 

lainnya
38

. 

 Kebijaksanaan dalam penetapan harga menjadi penting karena harga sering 

dijadikan dasar untuk melakukan tindakan, baik oleh pembeli maupun oleh penjual. 

Hal ini dapat dimengerti, karena transaksi akan terjadi jika harga disepakati antara 

penjual dan pembeli. Penetapan harga ditentukan oleh berbagai factor sehingga harga 

yang disepakati nanti tidak menimbulkan tanda tanya besar oleh pembeli kepada 

penjual.  

Adapun penetapan harga tersebut ditentukan oleh beberapa faktor tertentu, 

yaitu: 

a) Persaingan 

Perusahaan harus mengamati pesaing-pesaingnya agar dapat menentukan 

biaya, harga dan keuntungan perusahaan itu sendiri. Pengetahuan akan biaya 
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yang dimiliki pesaing dapat membantu para manajemen di bidang produk atau 

jasa untuk membuat penilaian mengenai harga, sehingga dapat diketahui 

seberapa kompetitifkah barang atau jasa yag telah ditawarkan. Kekuatan yang 

dimiliki pesaing dalam segi keuntungan, posisi harga dan juga pangsa pasar 

dalam setiap segmen kemudian dapat dijadikan acuan untuk melakukan 

tindakan penentuan harga. 

b) Elastisitas Permintaan 

Perusahaan perlu mengetahui hubungan antara harga dan besarnya permintaan 

yang 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 permintaan yang lebih besar) ataupun inelastic (yaitu perubahan 

sekian persen pada harga secara relative sedikit mengubah persentase 

permintaan). Pada umumnya permintaan berupa jasa ialah elastis. 

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 variable. Biaya 

tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan adanya perubahan pada 

tingkat output. Sedangkan biaya variable adalah biaya yang sering berubah 

seiring dengan kuantitas layanan jasa yang disediakan atau dijual. 
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Mengenai penetapan harga, langkah dalam memilih tujuan penetapan harga 

ada empat tujuan utamanya, yaitu: 

a) Kemampuan bertahan, perusahaan mengejar kemamapuan bertahan sebagai 

tujuan utama mereka jika mereka mengalami kelebihan kapasitas, persaingan 

yang ketat atau keinginan konsumen yang berubah. 

b) Laba saat ini maksimum, banyak perusahaan menetapkan harga akan 

memaksimalkan harga yang ada saat ini. 

c) Pangsa pasar maksimum, seberapa perusahanan ingin memaksimalkan pangsa 

pasar mereka percaya bahwa semakin tinggi volume penjualan, biaya per unit 

akan semakin rendah dan laba jangka panjang akan semakin tinggi. 

d) Pemerahan pasar maksimum, perusahaan mengungkapkan teknologi baru 

yang menetapkan harga tinggi akan memaksimalkan pemerahan pasar.
39

 

Secara mendasar terdapat 4 (empat) tujuan utama dari penetapan harga yang 

ingin dicapai oleh perusahaan antara lain : 

a) Mendapatkan laba maksimal. Perusahaan mengharapkan akan mendapatkan 

laba maksimal. Melalui pendapatan laba maksimal, maka harapan-harapan 

lain yang ingin dicapai dalam jangka pendek ataupun jangka panjang akan 

terpenuhi. 

b) Mendapatkan pengembalian investasi yang ditargetkan atau pengembalian 

pada penjualan bersih. Perusahaan mengharapkan sedapat mungkin melalui 
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penetapan harga dari setiap barang atau jasa yang dihasilkan mampu 

mendapatkan pengembalian atas seluruh nilai investasi yang dilakukan 

terhadap kegiatan yang telah dilakukan. 

c) Mencegah atau mengurangi persaingan. Perusahaan harus menetapkan harga 

yang rendah untuk setiap produk yang dihasilkan agar tidak memiliki daya 

tarik dari pesaing untuk memasuki industri yang sama. 

d) Mempertahankan atau memperbaiki market share. Pemilihan dan penetapan 

tujuan harga ini dengan harapan bahwa tingkat penjualan atas produk-produk 

yang dihasilkan akan meningkat bila dibandingkan dengan perusahaan lain 

dalam industri yang sama secara tidak langsung akan memperbaiki market 

share yang dimiliki perusahaan dalam jajaran industri yang sama.
40

 

Agar sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan 

harus menetapkan harganya secara tepat karena tingkat harga yang ditetapkan 

mempengaruhi kuantitas yang terjual. Dari sudut pandang konsumen, harga 

seringkali digunakan sebagai indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan 

dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa.
41

 

Suatu usaha atau perusahaan menggunakan strategi harga untuk mencapai 

beberapa tujuan, antara lain untuk mencapai hasil-hasil tertentu (penjualan, pangsa 
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pasar, dan laba) untuk penetrasi pasar atau posisi, untuk mencapai fungsi-fungsi 

tertentu atau untuk menghindari investasi pemerintah. Biasanya terdapat lebih dari 

satu tujuan, dan satu sama lain biasanya mungkin saling bertentangan. Tujuan 

penetapan harga berbeda-beda menurut faktor-faktor situasi yang ada dan preferensi 

manajemen. Harga rendah mungkin dimaksudkan untuk memperoleh posisi pasar, 

melemahkan pesaing baru, atau menarik pembeli baru. 

Harga ditetapkan pada suatu produk ditujukan supaya mendapatkan 

keuntungan. Menetapkan harga pada suatu produk tentunya melalui berbagai macam 

pertimbangan dan tahap. Adapun tahapan dalam menetapkan harga pada suatu produk 

ada 4 tahap, yaitu menentukan tujuan penetapan harga, memperkirakan permintaan, 

biaya, dan laba, memilih suatu strategi harga untuk membantu menentukan harga 

dasar, dan menyesuaikan harga dasar dengan taktik penetapan harga.
42

 

Adapun dalam perspektif ekonomi syariah, penentuan atau penetapan harga 

didasarkan atas mekanisme pasar yakni harga ditentukan berdasarkan kekuatan 

permintaan dan penawaran atau dasar suka rela. Sehingga tidak ada satu pihak pun 

yang dizholimi atau merasa dizholimi. 
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C. Pengaruh Harga Dalam Meningkatkan Jumlah Konsumen 

Keputusan pembelian oleh konsumen sehingga dapat meningkatkan jumlah 

konsumen akan suatu perusahaan tak lepas dari faktor marketing mix. Marketing mix 

(bauran pemasaran) merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan secara terpadu. 

Artinya kegiatan ini dilakukan secara bersamaan diantara elemen-elemen yang ada 

pada marketing mix itu sendiri.
43

 Marketing mix merupakan rencana yang meyeluruh, 

terpadu, dan menyatu dalam bidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang 

kegiatan yang dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan 

yang meliputi produk, harga, lokasi, promosi, dan pelayanan.
44

 Dalam penelitian ini 

hanya faktor harga yang dijadikan variable sebagai penelitian terhadap meningkatkan 

jumlah konsumen. 

Konsumen merupakan target utama suatu perusahaan karena pada dasarnya 

setiap usaha ditujukan memang mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang 

diperoleh tentunya ditentukan oleh seberapa banyak konsumen yang membeli produk 

dari perusahaan. Produk-produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan pun selain 

mementingkan kualitas serta mutu agar memberi daya tarik, juga perlu 

memperhatikan keefektifan harga yang dikenakan terhadap produk. Konsumen selaku 

salah satu komponen usaha menempatkan harga sebagai salah satu alasan utama 
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kenapa produk dibeli, terlebih bagi masyarakat yang memiliki status ekonomi 

menengah kebawah. 

Kecenderungan pembeli ialah menginginkan harga yang murah dengan 

kualitas barang yang bagus, sedangkan penjual memiliki kecenderungan untuk 

mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Kecenderungan berlawanan ini 

tidak akan menghasilkan transaksi jika tidak terdapat kesepakatan harga. Kesepakatan 

harga pasar terbentuk melalui tawar menawar antara pembeli dan penjual.  Hasil 

tawar menawar antara pembeli dan penjual dinamakan harga pasar, dalam ilmu 

ekonomi disebut keseimbangan atau equilibrium.  

Harga yang seimbang atau selaras dengan manfaat dari produk akan lebih 

diutamakan untuk dibeli oleh konsumen. Dalam membeli suatu produk konsumen 

tidak hanya mempertimbangkan kualitasnya saja, tetapi juga memikirkan kelayakan 

harganya. Harga merupakan salah satu penentu pemilihan produk yang nantinya akan 

berpengaruh terhadap minat pembelian. Harga seringkali dikaitkan dengan kualitas, 

konsumen cenderung untuk menggunakan harga sebagai indikator kualitas atau 

kepuasan potensial dari suatu produk. 

Bila suatu produk mengharuskan konsumen mengeluarkan biaya yang lebih 

besar dibandingkan manfaat yang diterima, maka yang terjadi adalah bahwa produk 

tersebut memiliki nilai negatif. Sebaliknya apabila konsumen menganggap bahwa 

manfaat yang diterimanya lebih besar, maka yang akan terjadi adalah produk tersebut  
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memiliki nilai yang positif. Harga yang pantas berarti nilai yang dipersepsikan pantas 

pada saat transaksi dilakukan.
45

 Dengan kata lain, harga yang pantas juga harus 

berbanding sama dengan manfaat serta kualitas produk yang didapatkan. 

Indikator peningkatan jumlah konsumen ini ditentukan berdasarkan puas 

atau tidaknya konsumen itu sendiri. Kepuasan konsumen yang akan menentukan 

peningkatan dari jumlah konsumen dengan memicu minat beli atau keputusan 

membeli kembali. Adapun indikator peningkatan jumlah konsumen tersebut ialah: 

1) Re-purchase: membeli kembali, dimana konsumen tersebut  akan kembali pada 

perusahaan untuk mencari barang atau jasa. Konsumen yang puas akan melakukan 

pembelian kembali apabila barang yang dihasilkan dapat memenuhi hasrat 

konsumen.  

2) Menciptakan Word-of-Mouth: Kesediaan pelanggan dalam merekomendasikan 

produk yang telah dimanfaatkan kepada orang lain. Konsumen yang mendapatkan 

manfaat dan puas atas hasil yang diterima akan merekomendasikan kepada orang 

lain sehingga jumlah konsumen suatu perusahaan akan meningkat. 

3) Menciptakan keputusan pembelian pada perusahaan yang sama : membeli produk 

lain dari perusahaan yang sama. Keadaan ini akan menciptakan hasrat beli pada 
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perusahaan yang sama namun dengan produk yang berbeda. Kecenderungan akan 

hal ini akan menimbulkan loyalitas konsumen akan suatu perusahaan.
46

 

D. Harga Dalam Pandangan Islam 

Harga dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu 

barang, yaitu as-saman dan as-si„r. As-saman adalah patokan harga suatu barang, 

sedangkan as-si„r adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqh 

membagi as-si‘r menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, 

tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang 

dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya.  

Penetapan (regulasi) harga dikenal di dunia fiqh dengan istilah tas‟ir, yang 

berarti menetapkan harga tertentu pada barang-barang yang diperjualbelikan, yang 

tidak menzhalimi pemilik barang dan pembelinya. Sebagaimana firman Allah swt. 

dalam surat An-Nisa’ ayat 29: 

                         

                       

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
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membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 

(QS. An-Nisa’ : 29)
47

 

 

Menurut konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan- 

kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam 

pertemuan permintaan dengan penawaran harus terjadi secara rela sama rela. Artinya 

tidak ada pihak yang terpaksa melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. 

Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya, yaitu keadaan 

yang salah satu pihak senang di atas pihak lain.
48

 

Terdapat dua aturan dasar keputusan penetapan harga dalam strategi 

pemasaran modern. Pertama, besaran harga barang atau jasa harus dapat melakukan 

kompensasi harapan pelanggan terhadap kualitas produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan. Kedua, harga yang terlalu tinggi dimata pelanggan dapat mengandug 

konsekuensi tingkat penjualan yang rendah. Sebaliknya, hatga yang terlalu rendah 

dapat berakibat pada penjualan yang terlalu tinggi, namun tidak disertai dengan profit 

atau keuntungan. Akibatnya, memahami nilai yang diberikan konsumen terhadap 

harga suatu produk menjadi vital dalam strategi pemasaran perusahaan.
49
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Islam memiliki pandangan tersendiri mengenai keputusan penetapan harga. 

Al-Quran telah menetapkan dalam rambu-rambu dalam berbisnis yang harus dapat 

menuntungkan kedua belah pihak. Islam sangat melarang keras tindakan yang 

merugikan orang lain dalam bentuk apapun. Hal tersebut ditegaskan dalam firman 

Allah swt sebagai berikut: 

                    

Artinya: ”Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan 

janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. 

(QS. Assyu’ara’: 183)
50

 

Menurut Ibnu Taimiyah ada dua terma yang sering ditemukan dalam 

pembahasannya tentang masalah harga, yaitu : 

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

dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan 

ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan, disinilah 

esensi dari keadilan. 
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b. Tsaman al- Mitsl, adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dapat 

diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu 

ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.
51

 

Dalam satu bagian dalam bukunya Fatawa, Ibnu Taimiyah mencatat 

beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap 

harga: 

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

berubah-ubah. Perubahan itu sesuai dengan kelimpahruahan atau kelangkaan 

barang yang diminta (al-matlub). Sebuah barang sangat diinginkan jika 

persediaannya sangat sedikit ketimbang jika ketersediaannya berlimpah. 

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

orang-orang yang meminta dalam satu jenis barang dagangan banyak, harga akan 

naik dan akan terjadi sebaliknya jika jumlah permintaannya kecil. 

c. Harga juga akan berpengaruh atas menguat atau melemahnya tingkat kebutuhan 

atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan, bagaimanapun 

besar atau kecilnya. 

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

barang itu dilakukan. Jika ia kaya dan dijamin membayar utang, harga yang rendah 

bisa diterima darinya, ketimbang yang diterima dari orang lain yang diketahui 
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sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran atau diragukan kemampuan 

membayarnya. 

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

dalam jual beli. Jika yang digunakan umum dipakai harga akan lebih rendah 

ketimbang jika membayar dengan uang yang jarang ada di peredaran.
52

 

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak 

dijumpai di dalam al-Qur‘an. Adapun dalam hadits Rasulullah saw, dijumpai 

beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga 

itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum 

at-tas„ir al-jabbari, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah al-maslahah al-

mursalah (kemaslahatan). Rasulullah saw. bersabda:  

ْعُر َعلَى َعهِْد َرُسْىِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّن فَقَالُْىا يَا َرسُ  ْىَل هللاِ قَْد َعْي أًََِس ْبِي َهالٍِك قَاَل َغََل السِّ

ُر اْلقَاِبُض اْلبَاِسطُ  ْر لٌََا فَقَاَل إِىَّ هللاَ هَُى اْلُوَسعِّ ْعُر فََسعِّ اِزُق إًِِّْي ََلَْرُجْى أَْى أَْلقَى َربِّْي َغََل السِّ الرَّ

 َولَْيَس أََحٌد يَْطلُبٌُِْي بَِوْظلََوٍة فِي َدٍم َوََل َهالٍ 

Artinya: Dari Anas bin Malik, ia berkata: Orang-orang berkata, Wahai 

Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami.‛Lalu 

Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, 

yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu 

dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena 

kezhaliman dalam darah atau harta‛. (HR. Abu Dawud)
53

 

Penetapan harga yang Islami ialah penetapan harga yang sesuai dengan 

primsip ekonomi syariah yang diajarkan oleh Rasulullah saw.  Jumhur ulama telah 
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sepakat bahwa Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas sehigga mereka 

berpendapat bahwa pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga hanya 

dalam kondisi tertentu. Prinsip dan kebijakan tersebut adalah mengupayakan harga 

agar kembali pada harga yang adil, harga yang normal atau wajar, dan harga pasar. 

Inilah teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah saw dalam hadits 

tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu 

diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah saw. 

menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, 

karena Allah-lah yang menentukannya. Sungguh menakjubkan, teori Nabi tentang 

harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan, ucapan Nabi saw itu mengandung 

pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah swt yang sunnatullah 

atau hukum supply and demand.  

Menurut pakar ekonomi Islam kontemporer, teori inilah yang diadopsi oleh 

Bapak Ekonomi Barat, Adam Smith dengan nama teori invisible hands. Menurut teori 

ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (invisible hands). Bukankah 

teori invisible hands itu lebih tepat dikatakan God Hands (tangantangan Allah).
54

 

Oleh karena harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, maka 

harga barang tidak boleh ditetapkan pemerintah, karena ketentuan harga tergantung 

pada hukum supply and demand. Namun demikian, ekonomi Islam masih 
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memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melalukan intervensi harga (price 

intervention) bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan 

dan merugikan konsumen. 

Adapun pada masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah pernah melakukan 

intrevensi pasar, baik pada sisi supply maupun demand. Intrevensi pasar yang 

dilakukan Khulafaur Rasyidin sisi supply ialah mengatur jumlah barang yang 

ditawarkan seperti yang dilakukan Umar bin Khattab ketika mengimpor gandum dari 

Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah. Sedang intervensi dari sisi 

demand dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari 

sifat konsumerisme.
55

 

Penetapan harga dalam Islam dapat diakukan jika terjadi pada dua keadaan, 

yaitu faktor yang menyebabkan perubahan harga terhadap genuine factor dan terdapat 

urgensi masyarakat terhadap penetapan harga. Beberapa penyebab yang lazim 

menimbulkan masalah harga adalah sebagai berikut: 

a) Adanya penimbunan (ihtikar) oleh beberapa penjual. 

b) Adanya persaingan yang tidak sehat dan menggunakan cara yang tidak adil 

sehingga harga yang tercipta bukan harga pasar yang sebenarnya. 

c) Adanya keinginan yang jauh berbeda antara penjual dan pembeli. 
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Jumhur ulama juga sepakat bahwa kondisi yang darurat dapat menjadi alasan 

pemerintah dalam mengambil kebijakan intervensi harga, namun tetap berpijak pada 

keadilan. Secara umum, kondisi darurat tersebut diuraikan sebagai berikut: 

a) Harga naik di luar kewajaran sehingga tak terjangkau oleh masyarakat. 

b) Menyangkut barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti bahan 

pangan. 

c) Terjadi ketidakadilan atau eksploitasi antara pelaku dalam suatu transaksi.
56
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang dilakukan, maka  

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Dari hasil penelitian berdasarkan uji regresi linier sederhana yaitu Y =  12,562 + 

0,933X yang berarti bahwa variabel X (harga) memberi pengaruh yang positif 

terhadap peningkatan jumlah konsumen. Jika harga murah dan terjangkau maka 

jumlah konsumen meningkat. Berdasarkan uji t diketahui nilai t hitung > t tabel yaitu  

yaitu  6,542 > 1,674 dengan nilai signifikan sebesar 0.000 < 0,05 yang berarti H0  

ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara harga terhadap peningkatan jumlah konsumen usaha Bengkel 

Las Lima Saudara. Sedangkan uji R dilihat pada tabel IV. 12 bahwa nilai 

koefisien determinasi model adalah 0,447 atau (44,7%). Hal ini berarti hanya 

44,7% perubahan nilai variabel konsumen (Y) dipengaruhi oleh pengaruh 

variabel harga (X), selebihnya 55,3% perubahan nilai variabel dependen Y 

(konsumen) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian ini. 

2. Menurut tinjauan ekonomi Islam, harga merupakan salah satu alasan konsumen 

menentukan keputusan pembelian akan suatu produk. Adapun menurut tinjauan 

ekonomi syariah, harga tidak akan menjadi masalah yang berarti jika tidak 

terdapat unsur-unsur yang mencederai konsumen dan harus berlandaskan rela 
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sama rela. Usaha tetap diperbolehkan mengambil keuntungan dari perniagaan, 

akan tetapi dalam pengambilan keuntungan hendaknya juga mementingkan 

keuntungan yang mengarahkan pada akhirat, bukan dunia saja. Keuntungan 

akhirat maksudnya ialah keuntungan yang didalam usaha itu terkandung nilai-

nilai syariah. Dalam hal ini usaha Bengkel Las Lima Saudara sudah 

mengaplikasikan nilai-nilai syariah dalam usaha yang dilakukan. 

 

 

B. Saran 

Setelah dilakukan penelitian oleh penulis usaha Bengkel Las Lima Saudara 

Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang, maka penulis mencoba untuk 

memberikan saran, yaitu:  

1. Dengan menekankan produksi pada kualitas dan harga yang terjangkau, maka 

usaha pasti akan mencapai titik yang diharapkan, yakni jumlah konsumen yang 

akan terus meningkat. Kepercayaan konsumen akan suatu produk hanya akan 

bisa diambil dengan kualitas produk itu sendiri dan keterjangkauan harga sebagai 

salah satu penunjangnya. Harga merupakan vitalnya keputusan konsumen untuk 

menjayuhkan pilihan, maka dengan keterjangkauan harga dan tetap memberi 

kepuasan dengan kualitas produk yang dihasilkan kepada konsumen, maka tak 

menutup kemungkinan konsumen akan bertambah dan langganan yang ada juga 

akan bertahan. 

2. Untuk konsumen, dalam memilih akan suatu produk hendaknya terlebih dahulu 

memverifikasi produk yang akan di beli. Hal ini bertujuan agar meminimalisir 
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kekecewaan jika ekspektasi akan produk yang diharapkan tidak sesuai dengan 

realita. Penting memang mengedepankan harga dalam menentukan keputusan 

pembelian, akan tetapi selektif saja pada harga tidak akan cukup jika tidak 

mengedepankan kualitas dan efisiensi dari produk. Oleh karena itu, perlu yang 

namanya menganalisa produk yang akan dibeli, baik itu manfaat, harga, dan 

terpenting ialah mutu atau kualitas dari produk tersebut. 
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