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ABSTRAK 
 

Wulan Setiyani, (2020) :Pengaruh Penetapan Harga Dengan Paket Bundling 

Terhadap Keputusan Pembelian Di Royal Furniture 

Pekanbaru Di Tinjau Dari Ekonomi Syariah            

 

Peneliti tertarik meneliti masalah ini karena banyaknya perusahaan Industry 

Meubel yang ada di Kota Pekanbaru, untuk itu disini peneliti ingin mengetahui 

pertimbangan yang dibuat oleh beberapa perusahaan industry meubel dalam 

menetapkan harga yang ditetapkan oleh perusahaannya, metode penetapan harga yang 

bagaimanakah yang digunakan oleh para pengrajin meubel di Kota Pekanbaru. 

Populasi didalam penelitian ini berjumlah 302 orang dengan sampel 75 orang 

konsumen pada Royal Furniture. Dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data Accidental Sampling. 

Teknik pengumpulan data observasi, dan angket, serta dokumentasi. Analisis 

data yaitu deskriptif dan kuantitatif dengan teknik regresi linear sederhana dimana 

dapat digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari perubahan suatu variabel 

terhadap variabel lainnya dengan bantuan SPSS 21. Metode analisis yang digunakan 

adalah analisis instrument penelitian, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan 

persepsi penetapan harga (X) dan keputusan pembelian (Y). 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data dapat disimpulkan bahwa hasil 

dari penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara pengaruh 

penetapan harga dengan paket bundling terhadap keputusan pembelian di Royal 

Furniture Pekanbaru. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara penetapan harga dengan paket bundling terhadap keputusan 

pembelian. 

 

Kata Kunci : Penetapan Harga, Paket Bundling, Keputusan Pembelian
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perekonomian yang semakin pesat di era globalisasi ini membuat keadaan 

persaingan bisnis baik di pasar domestik maupun pasar internasional semakin 

ketat. Perubahan tingkat perekonomian ini diiringi dengan kemajuan teknologi 

yang dapat mempermudah perusahaan domestik maupun internasional dalam 

mengembangkan bisnisnya. Setiap perusahaan berlomba-lomba dalam mencari 

dan merebut hati konsumen mereka masing-masing untuk melakukan pembelian. 

Perusahaan juga harus memiliki keunggulan tersendiri agar dapat memenangkan 

perlombaan.
1
 

Persaingan bisnis di pasar domestik yang sedang mengalami kemajuan adalah 

bidang industri. Berbagai usaha di bidang industri terus menerus meningkat 

karena adanya peningkatan ekonomi masyarakat dan kebutuhan masyarakat yang 

selalu bertambah, hal tersebut secara tidak langsung membantu pertumbuhan 

dunia industri. Perubahan ini akan mengubah pola pikir perusahaan  

untuk mengatur dan menggunakan strategi yang tepat dalam bisnis mereka. 

Dalam merencanakan sebuah strategi, perusahaan harus memiliki manajemen 

perusahaan yang baik. Manajemen sebuah perusahaan harus bisa menonjolkan sisi 

keunggulan perusahaan mereka. Dengan memiliki 

                                                                   
1
Zefrizal, Analisis Persfektif  Konsumen  terhadap Produk olimpic ditoko Olimpic Meubel 

Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu, 2016, hlm. 1, (Diakses pada tanggal 21-10-2019) 
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keunggulan maka perusahaan akan memiliki suatu kebanggaan yang bisa 

mereka tunjukan kepada konsumennya. 

Pengaruh globalisasi di dunia industri saat ini telah menyebabkan 

persaingan yang ketat dan kompetitif antar perusahaan. Kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan merupakan suatu hal yang 

sangat penting dalam persaingan.
2
Agar suatu perusahaan dapat sukses dalam 

persaingan perusahaan harus memiliki syarat yaitu adanya suatu tujuan yang 

bisa membuat konsumen bertahan. Agar tujuan tersebut tercapai, perusahaan 

harus memproduksi barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen dengan 

harga yang terjangkau (reasonable).
3
 

Penentuan harga merupakan tugas kunci manajemen penjualan. Strategi 

penetapan harga menjadikan tantangan yang semakin meningkat  untuk 

banyak perusahaan sehubungan dengan deregulasi, informasi dari pembeli, 

persaingan global yang ketat, pertumbuhan pasar yang lambat dan peluang 

perusahaan untuk meningkatkan posisi pasarnya. Harga berdampak pada 

kinerja keuangan dan berpengaruh penting pada nilai penempatan posisi 

merek dibenak pelanggan. Harga jual memungkinkan menjadi sebuah 

perwakilan dari ukuran kualitas produk manakala pelanggan sulit 

mengevaluasi produk yang kompleks. Didalam proses penetapan harga jual 

suatu produk, perusahaan hendaknya mengikuti prosedur yang terdiri dari 

                                                                   
2
Syarif Muhammad Hidayatullah Elmas, “Pengaruh Bauran Pemasaran Dan Kualitas 

Produk Terhadap Keputusan Pembelian Meubel di UD. Sekawan Rimba Wangkal Gading 

Kabupaten  Probolinggo”, Jurnal Pendidikan Ekonomi, 2016, hlm. 138. 
3
 Ratna Dwi Kartika Sari, “Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Persepsi Harga dan 

Word Of Mouth Communication Pada CV Mega Jaya Mebel Semarang”, Jurnal Pendidikan 

Ekonomi, 2012, hlm. 1. 
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enam langkah pokok. Yaitu memilih sasaran harga, menentukan permintaan, 

memperkirakan biaya, menganalisis pesaing, memilih metode harga dan 

memilih harga akhir.
4
 

Penetapan harga merupakan salah satu keputusan terpenting dalam 

pemasaran. Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung 

terhadap laba perusahaan. Hal ini terlihat jelas dalam persamaan berikut : 

Laba = Pendapatan Total – Biaya Total  

             (Harga Perunit x Kuantitas yang Terjual) – Biaya Total
5
 

Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas yang terjual. 

Selain itu secara tidak langsung harga juga mempengaruhi biaya, karena 

kuantitas yang terjual berpengaruh pada biaya yang ditimbulkan dalam 

kaitannya dengan efisiensi produksi. Oleh karena penetapan harga 

mempengaruhi pendapatan total dan biaya total, maka keputusan dan strategi 

penetapan harga memegang peranan penting dalam setiap perusahaan. Dalam 

menentukan harga, setiap pengusaha memiliki strategi yang berbeda-beda. 

Namun setiap strategi yang mereka jalankan masih memiliki tujuan yang 

sama. Pada dasarnya beraneka ragam tujuan penetapan harga, berikut ini 

adalah beberapa diantaranya :
6
 

1. Tujuan berorientasi pada laba 

2. Tujuan berorientasi pada volume 

3. Tujuan berorientasi pada citra 

                                                                   
4
Suyanto. M, Marketing Strategi Top Brand Indonesia, (Yogyakarta: CV. Andi offset, 

2007), hlm. 123 
5
 Nurhayani, Sunaryo Deni, strategi Pemasaran Kontemporer, (Serang: Qiara Media 

Partner, 2019), hlm. 68 
6
Ismail Nawawi, Islam dan Bisnis, (Surabaya:VIV Press, 2011), hlm. 842 
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4. Tujuan stabilisasi harga 

5. Tujuan-tujuan lainnya 

Tujuan penetapan harga lain diantaranya : Mendapatkan posisi dipasar, 

mencapai kinerja keuangan, penentuan posisi produk mendorong permintaan 

dan mempengaruhi persaingan.  

Salah satu strategi marketing yang sangat umum pada saat ini adalah 

dengan melakukan penggabungan antara dua produk atau lebih dalam satu 

paket penawaran, strategi ini pada umumnya disebut dengan Bundling. Di 

kalangan masyarakat Indonesia strategi ini sering juga diterjemahkan sebagai 

“paket penawaran” atau “paket” saja.
7
 

Strategi dalam menjual produk semakin beragam, perusahaan tidak lagi 

menjualnya dalam bentuk single produk, yakni hanya dijual dalam produk 

tunggal, namun perkembangan strategi penjualan kini perusahan menawarkan 

produk mereka dengan bundling atau paket, dan tidak jarang dijadikan satu 

paket dengan produk lain yang biasanya merupakan produk yang jenisnya 

komplemen dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan 

khususnya kebutuhan internal perusahaan. Strategi penjualan dengan 

menggunakan bundling semakin banyak digunakan karena memberikan 

manfaat bagi kedua belah pihak, produsen dan konsumen. Penjual 

menggunakan bundling sebagai competitive strategy untuk meningkatkan 

permintaan pada keseluruhan lini produk untuk membangun pasar baru, guna 

                                                                   
7
Adams, William James and Janet L. Yellen, CommodityBundling  and  The  Burden  

of Monopoly Quarterly  Journal of Economics, Vol. 90, No. 3, hlm. 475-498. 
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meningkatkan posisi produksi pasar dan untuk membedakan produk tersebut 

dengan pesaingnya. Konsumen membeli dan menggunakan produk yang di 

bundling dengan tujuan dapat menghemat biaya yang dikeluarkan.
8
 

Dari sini maka sangat dimungkinkan produsen yang melakukan strategi ini 

akan mampu meraih simpati konsumen untuk meraih penjualan pada target 

pasar yang telah disasar. Paket bundling ini memang kebanyakan selalu 

menarik perhatian pembeli. Hal ini dikarenakan pada paket ini ada beberapa 

keuntungan yang ditawarkan oleh dua penjual yang telah bekerjasama untuk 

dipersembahkan pada konsumen. 

Perusahaan menerapkan produk bundling dalam memasarkan produknya 

adalah untuk memberikan sebuah daya tarik yang lebih terhadap pembeli atau 

pelanggan sehingga dapat memacu dan terus meningkatkan volume penjualan 

produk perusahaan tersebut secara keseluruhan.
9
 

Dan umumnya paket bundling ini memang sangat menarik karena ada 

beberapa tawaran harga promo dan bonus-bonus dari kedua perusahaan yang 

menyelenggarakannya. Strategi penjualan dengan paket ini memang biasanya 

akan banyak kita jumpai pada penjualan gadget, fashion, furniture, dsb. Jenis 

Pembelian Produk Paket Bundling : 

Menurut cara pembeliannya, produk yang dijual dengan paket bundling ini 

dibedakan menjadi 2 macam yaitu: 

                                                                   
8
 Alma Buchari, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, (Bandung: Alfabeta, 

2013), hlm. 216. 
9
Junaedi didi, dkk, “Sikap Konsumen Terhadap Produk Bundling Agribisnis”, Jurnal 

Ekonomi Manajemen Sumber Daya Volume. 18, No. 1, Juni 2016, hlm. 3 
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Bundling Alternatif, yaitu produk yang dijual dengan sebuah alternatif 

dimana konsumen mendapat pilihan untuk membeli salah satu produk saja 

atau membeli satu paket produk secara bersamaan. Seperti contoh pembelian 

paket bundling notebook dengan modem, dimana konsumen memiliki pilihan 

untuk membeli notebook saja atau membeli notebook dengan sekaligus 

modemnya. 

Bundling Murni, yakni produk yang dijual dengan dalam satu paket 

dimana konsumen tak punya pilihan dan harus membeli produk dalam satu 

paket yang utuh. Contohnya yaitu pembelian rumah beserta dengan 

interiornya dalam satu paket secara utuh.
10

 

Keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh strategi pemasaran. 

Perusahaan dapat dinyatakan berhasil apabila memproduksi atau memasarkan 

hasil produksinya secara berkelanjutan dengan jumlah yang meningkat dan 

memberikan kepuasaan kepada konsumennya baik dari segi produk, harga, 

merek dan daya tarik promosi agar menarik minat konsumen untuk 

melakukan keputusan pembelian.
11

 

Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam keputusan manajemen 

mengenai harga yang digunakan dalam strategi pemasaran, diantaranya yang 

penting adalah mengestimasi para pembeli akan menanggapi harga-harga 

suatu produk atau jasa. Hubungan antara permintaan dan harga 

                                                                   
10

https://www.maxmanroe.com/mengenal-strategi-paket-bundling-jualan-konsep-

paketan.html (Diakses 20-10-2019 Pukul 22.23 WIB) 
11

 Wirawan Anuraga,”Pengaruh Produk, Harga, Promosi dan Merek Terhadap 

Keputusan Pembelian Ulang”, Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen Volume 4, Nomor 10, 

Oktober 2015, hlm. 2. 

https://www.maxmanroe.com/mengenal-strategi-paket-bundling-jualan-konsep-paketan.html
https://www.maxmanroe.com/mengenal-strategi-paket-bundling-jualan-konsep-paketan.html
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mempengaruhi keputusan penetapan harga. Biaya produksi dan distribusi 

suatu produk menetapkan batas-batas bawah pada keputusan penetapan harga. 

Biaya mempengaruhi kemampuan suatu organisasi untuk bersaing. 

Persaingan yang ada dan yang akan timbul dalam segmen pasar yang 

ditargetkan oleh manajemen menghambat kelenturan dalam pemilihan harga. 

Akhirnya hambatan dari segi hukum dan etika juga menciptakan tekanan 

pada pengambil keputusan.
12

 

Keputusan pembelian itu sendiri berarti tindakan atau keputusan yang 

dilakukan oleh konsumen sebagai pertimbangan dari dua alternatif atau 

lebih.
13

 Keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen tidak terjadi 

secara instan karena konsumen atau pembeli akan lebih selektif dalam 

menentukan produk yang bisa memberikan kenyamanan untuk konsumen itu 

sendiri. Banyak faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam 

mengambil keputusan pembelian yaitu, produk apa saja yg dipasarkan, 

bagaimana kualitas produknya, harga, serta promosi yang ditawarkan.
14

 

Standar alat tukar sangat penting untuk menentukan suatu harga yang 

setara dalam jual beli. Jika harga yang ditentukan senilai dengan barang yang 

dibeli, maka pembeli dan nilai barang tersebut seharga dengan alat tukar yang 

diberikan pembeli, kemudian dilanjutkan dengan serah terima ijab qabul yang 

                                                                   
12

David W. Cravens, Pemasaran Strategis Edisi Ke Empat jilid 2 (Jakarta: Penerbit 

Erlangga, 1998), hlm. 53 
13

 Milad Nufal Akbar, Skripsi: “Pengaruh Produk, Persepsi Harga, Promosi Dan 

Distribusi Terhadap Keputusan Pembelian Mebel Pada PT. Nadira Di Semarang” 

(Semarang, UNDIP, 2011), hlm. 17. 
14

 Jackson R.S Weeknas,”Kualitas Produk, Harga, Promosi Dan Kualitas Pelayanan 

Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Spring Bed Comforta”, Jurnal EMBA, Vol.1, 

No.4, Desember 2013, hlm. 608. 
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sah disertai saling ridha meridhai, maka terjadilah keadilan harga dalam jual 

beli. Sesuai dengan firman Allah SWT:
15

 

ٍْ تََزاض   ٌَ ِتَجاَرةً َع ٌْ تَُكٕ ٍَُُْكْى بِاْنبَاِطِم إَِلَّ أَ انَُكْى بَ َٕ ٍَ آَيُُٕا ََل تَأُْكهُٕا أَْي َٓا انَِّذٌ ُُْْهُٕا ٌَا أٌَُّ ََل َت َٔ ُُْكْى     ِي

ا ًً ٌَ بُِكْى َرِحٍ َ َكا ٌَّ َّللاَّ َْفَُسُكْى   إِ  أَ

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

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu. 

dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu”(Q.S Nisaa‟: 29).  

Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya keridhaan dalam melakukan 

transaksi, dalam hal ini jual beli yang di dalamnya terdapat unsur harga. 

Harga adalah instrumen penting dalam jual beli, ketika harga yang 

ditawarkan itu wajar dan sesuai dengan strategi dalam penetapan harga serta 

aturan yang berlaku maka akan terjadi keadilan. Namun, jika harga itu 

ditetapkan dengan cara bathil yang dimasuki unsur-unsur politik, syahwat 

mencari keuntungan sebanyak- banyaknya, maka yang akan terjadi adalah 

ketidakadilan harga.16 

Kualitas merupakan hal yang terpenting dalam memproduksi suatu 

produk. Karena dengan kualitas yang tinggi akan membuat konsumen atau 

masyarakat lebih berminat untuk membeli. Kualitas produk merupakan 

prioritas utama dalam sebuah produk. Dimana produk jika tidak mempunyai 

kualitas yang tinggi akan mengakibatkan kehancuran atau keterbelakangan 

dibanding produk pesaingnya.
17

 

                                                                   
15

Departemen Agama,Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Sygma 

Examedia Arkanleema, 1990), hlm. 83 
16

Terjemah Tafsir Jalalain versi 2.0 by Dani Hidayat. 
17

 https://almiasari.wordpress.com/author/almiasari/, diakses tanggal 20-10-2019 

pukul 08:00.  
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Royal Furniture Pekanbaru adalah perusahaan industri yang bergerak 

dibidang mebel yang berlokasikan di Jalan Kaharuddin Nasution, Simpang 

Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Perusahaan ini didirikan 

tahun 2016 oleh bapak salim. Pada awal pendirian usaha mebel, alat-alat 

yang digunakan masih sederhana, produk yang ditawarkan masih sedikit,  

dan karyawannya pun berasal dari keluarga sendiri. Bapak salim memulai 

usahanya dengan bermodalkan pengalaman serta keterampilan dibidang 

mebel dan tabungan yang disisihkan dari penghasilannya selama menjadi 

pekerja pada perusahaan mebel. Modal awal sepenuhnya dari pemilik usaha, 

sedangkan untuk modal pengembangan usaha disisihkan dari keuntungan 

yang diperoleh dengan menjalin kerjasama dengan pemilik toko mebel dan 

pedagang perantara. Hingga akhirnya bapak salim berhasil mendirikan usaha 

nya sendiri dan merekrut karyawan dari pihak luar dan bapak salim memberi 

nama usaha/tokonya dengan nama “ Royal Furniture”.
18

 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, di Royal Furniture terdapat 

berbagai jenis furniture yang ditawarkan. Diantaranya tempat tidur, meja rias, 

lemari, meja makan, sofa, ayunan, dan lain sebagainya. Disana terdapat 

permasalahan yang peneliti jumpai yaitu ada berbagai macam jenis furniture 

yang ditawarkan satu-satu, dalam artian konsumen membeli furniture tersebut 

satu jenis saja.Seperti tempat tidur atau meja rias dan lain sebagainya. Dan 

ada juga konsumen yang membeli furniture satu paket yang telah disediakan 

oleh pihak toko (Paket Bundling) seperti paket dalam furniture kamar (lemari, 

                                                                   
18

 Salim, pemilik toko Royal Furniture, Wawancara, Pekanbaru, 19 oktober 
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meja rias, dan springbed) atau paket dalam furniture dapur (Kitchen Set, meja 

makan, sofa dan meja). Setiap perusahaan pasti memiliki berbagai macam 

strategi yang digunakan untuk menarik minat beli konsumen agar produk 

yang ditawarkan banyak terjual dan diminati oleh banyak masyarakat. Salah 

satu strategi yang diterapkan oleh Royal Furniture Pekanbaru ini adalah Paket 

Bundling dimana paket ini menggabungkan dua produk atau lebih menjadi 

satu harga. Dengan adanya paket Bundling ini masyarakat lebih dapat 

menghemat biaya yang dikeluarkan. Namun banyak konsumen yang berfikir 

dua kali untuk membeli furniture tersebut, karna disatu sisi konsumen tidak 

memiliki uang yang cukup untuk membeli satu paket (Paket Bundling) dan 

ada juga konsumen yang tertarik membeli furniture satu paket (Paket 

Bunding) dan itu semua tergantung keputusan konsumen itu sendiri, apakah 

ia memilih membeli satuan atau paketan (Paket Bundling). Berikut ini adalah 

harga furniture di Royal Furniture Pekanbaru yang ditawarkan secara satuan 

maupun paketan (Paket Bundling) 

Tabel 1.1 

Tabel Harga Furniture 

Nama Furniture Merk Harga 

Lemari 
Olimpic Rp. 1.500.000 

Expo Rp. 2.000.000 

Meja Rias 
Olimpic  Rp. 2.500.000 

Expo Rp. 3.000.000 

Springbed 
Olimpic  Rp. 3.500.000 

Expo Rp. 4.000.000 

Kitchen Set Gantung 
Olimpic Rp. 5.000.000 

Expo Rp. 5.500.000 

Meja Makan 
Olimpic Rp. 1.500.000 

Expo Rp. 2.000.000 

Sofa dan Meja Olimpic Rp. 3.000.000 
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Expo Rp. 3.500.000 

Sumber :Royal Furniture Pekanbaru 

Data diatas merupakan harga jual furniture yang ditawarkan secara satuan. 

Harga tersebut terdiri dari merk yang standar (Olimpic) sampai merk yang 

sangat bagus (Expo). Dan itu semua tergantung bagaimana keputusan 

pembelian konsumen apakah ingin membeli merk yang standar ataupun merk 

yang sangat bagus. 

Tabel 1.2 

Tabel Harga Furnite (Paket Bundling) 

Nama Furniture Merk Harga 

Paket Kamar (Lemari, 

Meja Rias, Springbed) 

Olimpic Rp.  7.000.000 

Expo Rp. 8.500.000 

Paket Dapur (Kitchen 

Set Gantung, Meja 

Makan) 

Olimpic Rp. 9.000.000 

Expo Rp. 10.500.000 

Sumber :Royal Furniture Pekanbaru 

Data  diatas merupakan harga jual furniture yang ditawarkan secara 

paketan. Yang terdiri dari Paket Kamar (Lemari, Meja Rias, Springbed) dan 

Paket Dapur (Kitchen Set Gantung, Meja Makan). Mulai dari merk yang 

standar (Olimpic) sampai merk yang sangat bagus (Expo). Setelah 

dibandingkan ternyata harga paket bundling lebih murah dibandingkan harga 

beli satuan. Dan itu semua tergantung keputusan pembelian konsumen. 

Apakah ingin membeli satuan atau perpaketan. 

Tabel 1.3 

Data Konsumen Royal Furniture 2018-2019 

Tahun Pembeli 

2018 272 
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2019 302 

Sumber : Royal Furniture Pekanbaru 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah 

pembeli meningkat. Pada tahun 2018 terdapat 272 pembeli, dan pada tahun 

2019 terdapat lebih kurang 302 pembeli karna belum diketahui jumlahnya 

secara pasti. Saat peneliti datang ke toko Royal Furniture, peneliti menjumpai 

salah satu konsumen yang membeli furniture dengan paket bundling pada saat 

itu juga. Ibu intan, membeli furniture kamar dengan paket bundling, furniture 

kamar tersebut terdiri dari springbed, meja rias, dan lemari.Saat peneliti 

mewawancari konsumen “Mengapa memilih membeli furniture dengan 

memilih paket bundling dibanding membeli satuan”, ibu intan manjawab “Ya 

karena membeli furniture dengan paketan lebih hemat dibanding membeli 

furniture secara satuan. Dan juga membeli furniture secara paketan lebih 

menghemat waktu dan biaya. Tidak hanya unggul dalam harga saja, tetapi 

membeli secara paketan juga  bisa memilih merk apa saja yang diinginkan, 

pihak toko tidak mematokkan merk apa saja yang boleh dibeli secara paketan. 

Ujar ibu intan dalam wawancara (19-10-2019).
19

 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah 

penelitian dengan judul “Pengaruh Penetapan Harga Dengan Paket 

Bundling Terhadap Keputusan Pembelian di Royal Furniture 

Pekanbaru ditinjau dari Ekonomi Syariah”. 

 

 

                                                                   
19

 Intan, Konsumen Toko Royal Furniture, Wawancara, Pekanbaru, 19-10-2019 
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, maka sangat diperlukan pembatasan 

masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu terfokus pada 

Pengaruh Penetapan Harga Dengan Paket Bundling Terhadap Keputusan 

Pembelian di Royal Furniture Pekanbaru ditinjau dari Ekonomi Syariah dari 

tahun 2018 hingga tahun 2019 yang akan langsung didapatkan di Royal 

Furniture Pekanbaru. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas maka ada beberapa hal yang menjadi 

permasalahan  dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana Pengaruh Penetapan Harga Dengan Paket Bundling Terhadap 

Keputusan Pembelian di Royal Furniture Pekanbaru 

2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Pengaruh Penetapan 

Harga Dengan Paket Bundling Terhadap Keputusan Pembelian di Royal 

Furniture Pekanbaru 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui Pengaruh Penetapan Harga Dengan Paket 

Bundling Terhadap Keputusan Pembelian di Royal Furniture 

Pekanbaru  

b. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Pengaruh 

Penetapan Harga Dengan Paket Bundling Terhadap Keputusan 

Pembelian di Royal Furniture Pekanbaru  
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2. Kegunaan penelitian ini adalah : 

a. Untuk menambah wawasan penulis dalam Pengaruh Penetapan 

Harga Dengan Paket Bundling Terhadap Keputusan Pembelian di 

Royal Furniture Pekanbaru 

b. Sebagai penambah rujukan dan menambah khazanah di 

Perpustakaan. 

c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan program 

studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 

Jurusan Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi 

Penelitian ini dilakukan di Royal Furniture Pekanbaru. Lokasi ini 

diambil karena ada permasalahan yang berkaitan dengan Pengaruh 

Penetapan Harga Dengan Paket Bundling Terhadap Keputusan Pembelian 

serta lokasi ini mudah dijangkau oleh penulis. 

2. Subjek dan Objek 

Adapun subjek penelitian ini adalah konsumen yang membeli furniture 

paket bundling dan pemilik toko Royal Furniture Pekanbaru. Sedangkan 

yang akan menjadi objek penelitian ini adalah Pengaruh Penetapan Harga 

Dengan Paket Bundling Terhadap Keputusan Pembelian di Royal Furniture 

Pekanbaru. 
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3. Sumber Data 

 Penelitian ini akan dilaksanakan melalui penelitian lapangan dengan 

data yang akan diperoleh melalui : 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari konsumen yang memilih 

paket bundling dan juga pemilik toko Royal Furniture pekanbaru 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen 

dan literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah semua nilai baik hasil pengukuran maupun 

perhitungan, baik kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik 

tertentu mengenai sekelompok objek, yang lengkap dan jelas.
20

Sedangkan 

sampel adalah sebagian anggota populasi yang memberikan keterangan atau 

data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel 

adalah himpunan bagian dari populasi. Sampel (disimbolkan dengan n) 

selalu mempunyai ukuran yang sangat kecil atau sangat kecil dibandingkan 

dengan populasi.
21

 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pemilik toko yang 

berjumlah 1 orang dan konsumen yang membeli furniture yang berjumlah 

302 orang. 

Untuk menentukan ukuran sampel, penulis menggunakan Rumus Slovin 

sebagai berikut : 

                                                                   
20

Husein Usman dan R. Purnomo Setiady Akbar, Pengantar Statistik, (Yogyakarta: 

Bumi Aksara, 2006), hlm. 181-182  
21

M. Toha Anggoro, dkk, Metode Penelitian, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), 

Cet, Ke-9, hlm. 43 
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n = N 

        1+N.e² 

Keterangan : 

n = ukuran Sampel 

N = Besar Populasi 

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan (10 %) 

Maka banyaknya sampel untuk subjek ini ialah : 

n =     N 

        1+N.e² 

n =       302 

1 + 302 (0,1)² 

n= 75 orang  

Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Accidental 

Sampling, teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja 

yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sesuai dengan 

sumber data.
22

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi : 

                                                                   
22

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 

(Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 85 
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a. Observasi yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung di 

lapangan untuk mengetahui secara langsung mengenai pelaksanakan 

Pengaruh Penetapan Harga Dengan Paket Bundling Terhadap 

Keputusan Pembelian diRoyal Furniture Pekanbaru. 

b. Wawancara yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung 

dengan responden dan mengajukan pertanyaan yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

c. Angket yaitu mendapatkan data dengan cara menyebarkan sejumlah 

daftar pertanyaan kepada konsumen Pengaruh Penetapan Harga Dengan 

Paket Bundling Terhadap Keputusan Pembelian di Royal Furniture 

Pekanbaru. 

d. Dokumentasi yaitu penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis 

sebagai sumber data, misalnya buku-buku, majalah, dokumen, jurnal, 

peraturan-peraturan dan  lain-lain. 

e. Studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengambil 

atau membaca dari beberapa sumber pustaka yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti 

6. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan 

metode deskriptif dan kuantitatif. Metode deskriptif adalah salah satu 

jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap 

mengenai suatu fenomena untuk eksplorasi atau kenyataan social, 
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dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan 

masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.  

Sedangkan menurut Sugiyono (2011:7) menyatakan bahwa metode 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat dan posotivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel biasanya dilakukan 

secara acak (random sampling), pengumpulan data berdasarkan 

instrument penelitian, analisis dan bersifat kuantitatif/statistic dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Mengukur tanggapan responden dalam penelitian ini menggunakan 

skala likert. Setiap pertanyaan mempunyai 5 alternatif jawaban, dengan 

bobot alternative jawaban sebagai berikut : 

a. Alternatif  jawaban  sangat tidak setuju diberi skor 1  

b. Alternatif  jawaban  tidak  setuju diberi skor 2  

c. Alternatif  jawaban cukup setuju  diberi skor 3 

d. Alternatif  jawaban  sangat diberi skor 4 

e. Alternatif  jawaban  sangat setuju diberi skor 5 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Uji Instrumen Penelitian 

1) Uji Validitas  

   Validitas data adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 
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instrument. Suatu instrument yang valid atau sah mempunyai 

validitas tinggi. Sebaliknya instrument yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah. Sebuah instrument dikatakan valid 

apabila nilai koefisien r hitung > r tabel untuk menguji validitas 

instrument penelitian digunakan korelasi product moment atau 

metode person, dengan rumus : 

Keterangan: 

r xy = koefisien korelasi antara x dan y 

N = Jumlah Subjek 

x = Jumlah total skor x 

Y= jumlah total skor y 

= Y-Y 

2) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu instrument cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrument tersebut sudah baik. Instrument yang baik 

tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk 

memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrument yang sudah dapat 

dipercaya, yang reliable akan dapat menghasilkan data yang 

dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai 

dengan kenyataan, maka berapa kalipun diambil, akan tetap 

sama. Reliabilitas menunjuk pada suatu tingkat keterandalan 

sesuatu. 
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Instrument yang dipakai dalam variable dikatakan handal 

(reliable) apabila memiliki Cronbach lebih dari 0,60. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan rumus reliabilitas 

dengan menggunakan metode alpha yakni : 

Keterangan : 

rn       = Koefisien reliabilitas tes 

n     = banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes 

1 = Bilangan Konstan 

S t
2
  = Varian total  

b. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normatik  

Pengujian normalitas data digunakan untuk mengetahui 

apakah variable dependen, idenpenden, atau keduanya 

berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi 

terbaik hendaknya berdistribusi normal. 

Dalam melakukan uji normalitas data penelitian 

menggunakan histogram, dan normal P-Plot Regression 

Standardized Residual 

2) Uji hetoroksida  

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidak samaan  varian nilai residual 

satu pengamatan kepengamatan yang lain. Kemungkinan adanya 

gejalah eteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan 
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diagram Scatterplot di mana sumbu x adalah residual dan sumbu 

y adalah nilai y yang di prediksi. Jika pada grafik tidak ada pola 

yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah sumbu 0 

(nol) pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas suatu 

model regresi. 

3) Uji Auto Korelasi 

Menurut Makridakis sebagai mana yang diikuti oleh Wahid 

Sulaiman menyatakan bahwa untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi maka dilakukan pengujian Durbin-Watson (DW) 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) 1,65< DW< 2,35 = tidak ada auto 

korelasi 

b) 1,21 < DW < 1,65 ATAU 2,35 < DW < 

2,79  = tidak dapat disimpulkan 

c) DW<1,21 atau DW>2,79 = terjadi auto 

korelasi.  

Untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat 

mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan 

keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari 

pernyataan atau asumsi yang dibuat penulis menggunakan uji 

hipotesis sebagai berikut : 

c. Uji Hipotesis 

1) Analisis Regresi linear Sederhana 
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          Regresi linear sederhana adalah regresi linear dimana 

variabel yang terlibat didalamnya hanya dua, yaitu satu variabel 

terikat Y, dan satu variabel bebas X.
23

 Analisis ini dimaksudkan 

untuk menguji data tentang pengaruh antar variabel bebas (X) 

yaitu setiap variabel pada penetapan harga dengan paket 

bundling, dengan variabel terikat (Y) yaitu keputusan pembelian. 

Dalam hal ini menggunakan persamaan  regresi linear sederhana: 

       

Keterangan: 

Y  = Penetapan Harga Dengan Paket Bundling 

a  = Konstanta 

b  = Koefisien Regresi 

X  = Keputusan Pembelian 

2) Uji T 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen (Y) dengan a = 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 (R
2
)  

                                                                   
 

23
 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif), (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2002), Cet. ke-3, Ed. ke-2, h.63 
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 Koefisien determinasi adalah angka yang menyatakan atau 

digunakan untuk mengetahui kontribusi atau  sumbangan yang 

diberikan oleh sebuah variabel X (bebas) terhadap variabel Y 

(terikat)
24

  

Rumus : 

KD : Koefisien Determinasi 

r      : Koefisien Korelasi 

 Analisis korelasi sederhana (Bivariate Correlation) 

digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua 

variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. 

Koefisien korelasi sederhana menujukkan berapa besar hubungan 

yang terjadi antara dua variabel. 

Untuk menentukan keeratan hubungan atau korelasi antar 

variabel tersebut, berikut ini diberikan nilai-nilai dari KK sebagai 

patokan.
25

 

Tabel I.4 

Interval Nilai Koefisien Korelasi 

No  Interval Nilai Tingkat Hubungan 

1 KK = 0 Tidak ada korelasi 

2 0 < KK ≤ 0,20 Korelasi sangat rendah/ lemah sekali 

3 0,20 < KK ≤ 0,40 Korelasi rendah/ lemah tapi pasti 

4 0,40 < KK ≤ 0,70 Korelasi yang cukup berarti 

5 0,70 < KK ≤ 0,90 Korelasi yang tinggi/ kuat 

6 0,90 < KK ≤ 1,00 Korelasi sangat tinggi/ kuat sekali 

7 KK = 1 Korelasi Sempurna 

 

                                                                   
 24

 Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2014), Cet. ke-2, Ed. 1, , h.336 

 25
 M. Iqbal Hasan, Op.cit, h.234 
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F. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. 

Berdasarkan teori diatas maka dapat digambarkan kerangka pemikiran yang 

penulis inginkan, dapat dilihat pada gambar pola dibawah ini : 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

Penetapan Harga 

dengan Paket 

Bundling 

 Variabel X                               

 

Sumber : Metode Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D), Sugiono 

Berdasarkan gambar diatas, penulis melakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh penetapan harga dengan paket bundling (X) terhadap 

keputusan pembelian (Y). Harga memiliki pengaruh yang mengenai posisi 

kompetitif perusahaan dari pangsa pasarnya. Karena itu harga menentukan 

pendapatan perusahaan dan laba bersih. Konsumen memandang harga sebagai 

persepsi tingkatan baik buruknya kualitas produk, terutama jika konsumen 

harus mengambil keputusan pembelian dengan informasi yang tidak cukup. 

Suatu perusahaan perlu memonitir harga yang ditetapkan oleh pesaing agar 

harga yang ditetapkan perusahaan tidak terlalu tinggi atau sebaliknya, 

Keputusan Pembelian 

Variabel Y 
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sehingga harga yang ditawarkan dapat menimbulkan keinginan konsumen 

untuk melakukan pembelian.
26

 

Tabel 1.4 

Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Penelitian Indikator 

1 Penetapan Harga dengan Paket 

Bundling 

Penetapan Harga merupakan keputusan 

tentang harga-harga yang akan diikuti 

pada suatu barang atau jasa untuk 

memberikan nilai dalam jangka waktu 

tertentu. Penetapan harga dengan paket 

bundling adalah pengelompokan 

beberapa jenis furniture jadi satu paket 

untuk meningkatkan pelanggan 

potensial dan mengurangi biaya iklan,  

pemasaran dan biaya lainnya yang 

terkait dengan delivery layanan 

a. Keterjangkauan Harga 

b. Kesesuaian Harga dengan 

kualitas produk 

c. Daya saing harga 

d. Kesesuaian harga dengan 

manfaat 

e. Ketepatan 

f. Harga 

g. Kemenarikan 

h. Cara Penggabungan Produk 

2 Keputusan Pembelian 

Kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam pengambilan 

keputusan untuk melakukan pembelian 

terhadap produk yang ditawarkan oleh 

a. Kebutuhan dan keinginan 

akan suatu produk 

b. Keinginan Mencoba 

c. Kemantapan akan kualitas 

suatu produk 

                                                                   
26

 Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3PEI) Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta Atas Kerjasama Dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2008), Hlm. 330 
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penjual d. Keputusan pembelian ulang 

G. Hipotesis  

Berdasarkan permasalahan dan landasan analisa teori diatas dapat disusun 

suatu hipotesa yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan 

penelitian dan masih harus dibuktikan secara empiris yaitu : 

Ho : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan penetapan harga dengan 

paket bundling terhadap keputusan pembelian di Royal Furniture 

Pekanbaru 

Ha : Terdapat pengaruh positif dan signifikan penetapan harga dengan paket 

bundling terhadap keputusan pembelian di Royal Furniture Pekanbaru 

H. Sistematika Penulisan 

BAB I : Pendahuluan 

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II   : Gambaran Umum Royal Furniture Pekanbaru 

Dalam bab ini akan membahas tentang Sejarah dan 

Perkembangan Perusahaan, visi dan misi Perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan dan aktivitas perusahaan. 

BAB III   : Tinjauan Teoritis 

Dalam bab ini akan dijelaskan yang berkaitan tentang teori yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, pengertian 
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penetapan harga, ruang lingkup penetapan harga, paket bundling, 

keputusan pembelian dan tinjauan ekonomi syariah terhadap 

penetapan harga. 

BAB IV   : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Pengaruh Penetapan Harga Dengan Paket Bundling Terhadap 

Keputusan Pembelian di Royal Furniture Pekanbaru dan Tinjauan 

ekonomi islam terhadap keputusan pembelian di Royal Furniture 

Pekanbaru 

BAB V     :  Penutup 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dalam penelitian dan saran- 

saran.



 
 

27 
 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

A. Sejarah Singkat Royal Furniture Pekanbaru 

Royal Furniture Pekanbaru adalah satu dari sekian banyak perusahaan 

yang bergerak dalam bidang mebel. Dimana perusahaan ini memproduksi 

barang berupa Kursi dan Meja tamu, Lemari Pakaian, Lemari Hias, Kursi dan 

Meja makan, Gasebo, Meja belajar, kitchen set dan Buffet. Dalam 

produksinya perusahaan menawarkan dua jenis kualitas produksi yaitu 

kualitas standart dan kualitas yang tinggi. Perusahaan ini memasarkan 

produknya di daerah pekanbaru dan sekitarnya. 

Royal Furniture Pekanbaru berlokasikan di Jalan Kaharuddin Nasution, 

Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Perusahaan ini 

didirikan tahun 2016 oleh bapak salim. Pada awal pendirian usaha mebel, alat-

alat yang digunakan masih sederhana, produk yang ditawarkan masih sedikit, 

dan karyawannya pun berasal dari keluarga sendiri. Bapak salim memulai 

usahanya dengan bermodalkan pengalaman serta keterampilan dibidang mebel 

dan tabungan yang disisihkan dari penghasilannya selama menjadi pekerja 

pada perusahaan mebel. Modal awal sepenuhnya dari pemilik usaha, 

sedangkan untuk modal pengembangan usaha disisihkan dari keuntungan yang 

diperoleh dengan menjalin kerjasama dengan pemilik toko mebel dan 

pedagang perantara. Hingga akhirnya bapak salim berhasil mendirikan usaha 

nya sendiri dan merekrut karyawan dari pihak luar dan bapak salim memberi 

nama usaha/tokonya dengan nama “ Royal Furniture”.
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Dalam produksinya perusahaan menawarkan dua jenis kualitas produksi 

yaitu kualitas standart dan kualitas yang tinggi. Perusahaan ini memasarkan 

produknya di daerah pekanbaru dan sekitarnya. Pemasaran Royal furniture 

meliputi seluruh Wilayah Pekanbaru dan di samping itu perusahaan ini 

mendapat permintaan yang banyak dari berbagai konsumen karena kualitas 

yang ditawarkan memuaskan bagi masyarakat wilayah Pekanbaru dan 

sekitarnya. Hingga saat ini perkembangan penjualan royal furniture pekanbaru 

terus menjulang tinggi dari tahun ketahun. 

B. Visi dan Misi Perusahaan 

1. Visi  

 Menjadi perusahaan furniture yang berskala internasional, berdaya 

saing dan inovatif serta mampu berkembang, sehat dan mandiri 

2. Misi  

1) Menjalankan kegiatan produksi dengan standar etika yang tinggi 

dengan sepenuh hati dan beritegritas tinggi 

2) Menyediakan saranabekerja untuk para karyawan dalam suasana kerja 

yang professional, sejahtera dan secara individu bermatabat 

3) Memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menyediakan produk yang 

bermutu dan berkualitas tinggi 

4) Bekerja dengan penuh tanggung jawab terhadap masyarakat dan 

lingkungan tempat berusaha 
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C.  Struktur Organisasi 

Organisasi adalah sebuah wadah  atau tempat mempersatukan individu 

yang berbeda dan sebagai sarana setiap anggotanya untuk melakukan kegiatan 

(mengekspresikan)  kemampuan  diri,  sesuai  tugas  dan  tanggung  jawab  

yangtelah  ditetapkan.  Beberapa  kegiatan  organisasi  tersebut  diantaranya  

dalam bentuk kerjasama dan komunikasi yang baik antar anggota yang bersifat 

intern maupun  kegiatan  yang  bersifat  ekstern.  Dalam  organisasi  ada  

sekelompok manusia  yang  melakukan  kegiatan  yang  berbeda  dan  terarah,  

terkait  antarasatu dengan yang lain dalam mencapai satu tujuan yang telah 

ditentukan.  

Struktur  organisasi  adalah  pembagian  tugas,  wewenang  dan  tanggung 

jawab  dengan  menggunakan  garis  lini  organisasi,  atau  bisa  disebut  

wilayah kerja yang sering digambarkan melalui bagan organisasi. Struktur 

adalah pola interaksi yang ditetapkan dalam suatu organisasi dan yang 

mengkoordinasikan teknologi dan manusia dalam organisasi, sedangkan 

struktur konteks group adalah standar perilaku yang diterapkan oleh kelompok 

sistem komunikasi, dan imbalan serta mekanisme sanksi kelompok. 

Dari pernyataan diatas, kita dapat mengetahui bahwasanya setiap dari 

pengusaha memiliki struktur organisasi yang jelas untuk mengetahui dengan 

jelas pekerjaan yang akan dilakukan, fungsi dengan terarah. Royal Furniture 

sebagai salah satu usaha dalam bidang industry mebel yang ada di Pekanbaru.  

Struktur  organisasi  pada Royal Furniture Pekanbaru adalah sebagai berikut: 
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Pimpinan 

Administrasi 
Keuangan 

Bagian Produksi 

Karyawan Bagian 
Raw Material 

Karyawan Bagian 
Proses 

Karyawan 
Bagian 

Pemasaran 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi Royal Furniture Pekanbaru 

  

Dari  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Royal Furniture Pekanbaru 

struktur organisasi diatas dapat diuraikan pembagian tugas dan tanggung 

jawab masing-masing sesi dalam organisasi perusahaan Royal Furniture 

Pekanbaru sebagai berikut: 

1. Pimpinan 

Pimpinan pada perusahaan Royal Furniture Pekanbaru adalah 

pimpinan yang mempunyai wewenang melaksanakan dari seluruh 

rangkaian kegiatan dan proses fungsi manajemen yaitu perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), 

pengendalian (controlling) serta tanggung jawab sepenuhnya dalam 

keberlangsungan hidup perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi yang 
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telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Adapun tugas pimpinan Royal 

Furniture Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

a. Membuat dan mengambil keputusan yang berhubungan dengankegiatan 

perusahaan. 

b. Menerima laporan penjualan Furniture. 

c. Menerima laporan kas. 

2.  Administrasi Keuangan 

Administrasi keuangan merupakan orang yang bertanggung jawab 

terhadap administrasi keuangan perusahaan. Adapun tugas dari bagian 

administrasi keuangan Royal Furniture Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

a. Membuat laporan keuangan secara periodik. 

b. Mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran perusahaan. 

c. Mencatat transaksi penjualan. 

d. Menghitung jumlah penjualan. 

3. Bagian Produksi 

Bagian produksi merupakan orang yang bertanggung jawab 

terhadap kegiatan produksi di pabrik. Adapun tugas dari bagian produksi 

adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan pengecekan bahan baku sebelum diproses. 

b. Membuat barang produk sesuai desain yang telah ditentukan. 

c. Menyelesaikan produk tepat waktu. 

4. Karyawan Bagian Raw Material 

Karyawan bagian Raw Material memiliki tugas sebagai berikut: 
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a. Menyiapkan bahan baku dari gudang. 

b. Menyiapkan peralatan. 

5. Karyawan Bagian Proses 

Karyawan bagian proses memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Mengubah bahan baku menjadi barang jadi. 

b.  Menggunakan mesin untuk membuat Furniture. 

6. Karyawan Bagian Pemasaran 

Karyawan bagian pemasaran memiliki tugas sebagai berikut : 

a. Memasarkan Produk yang dijual 

b. Melayani pembeli yang datang ke toko 

D.  Aktivitas Royal Furniture Pekanbaru 

Royal Furniture Pekanbaru adalah sebuah usaha yang bergerak dibidang 

furniture yang dalam praktek usahanya Royal Furniture Pekanbaru melakukan 

kegiatan produksi berdasarkan atas pesanan yang diterima dari konsumen. 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Royal Furniture Pekanbaru selalu 

mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan kualitas produk yang 

baik dan tepat waktu sesuai keinginan konsumen. Kegiatan para karyawan 

setiap hari kerja yaitu: 

1. Menyiapkan bahan baku dan peralatan. 

2. Melakukan pembuatan rangka atau frame Furniture 

3. Melakukan pembuatan Furniture 

Pemasaran Royal Furniture Pekanbaru dilakukan dengan cara dipasarkan 

sendiri kemasyarakat atau dengan menjalin kemitraan dengan para tengkulak 
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melalui toko-toko yang menginformasikan mebel-mebel yang sedang digemari 

konsumen dan juga melalui media social seperti Facebook, instagram dan lain 

sebagainya. Untuk penerimaan pesanan Royal Furniture Pekanbaru 

memberlakukan sistem langsung, dimana konsumen secara langsung datang 

keperusahaan Royal Furniture Pekanbaru juga memberlakukan system pesanan 

melalui media komunikasi seperti telephone dan email
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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Penetapan Harga 

1. Pengertian Harga 

Konsep tentang harga tentu mempunyai banyak penafsiran, 

menurut Kotler pada dasarnya harga adalah salah satu elemen bauran 

pemasaran atau marketing mix yang dapat menghasilkan pendapatan, 

dimana elemen yang lain mendapatkan biaya.
27

  

Seperti yang diungkapkan oleh Kotler, bahwa harga merupakan 

bagian dari elemen bauran pemasaran yaitu harga, produk, saluran dan 

promosi, yaitu apa yang dikenal dengan istilah empat P (Price,Product, 

Place dan Promotion). Harga bagi suatu usaha/badan usaha menghasilkan 

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

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

(promosi) menimbulkan biaya atau beban yang harus ditanggung oleh 

suatu usaha/badan usaha. Buchari Alma mengatakan bahwa dalam teori 

ekonomi, pengertian harga, nilai dan utility merupakan konsep yang paling 

berhubungan. Yang dimaksud dengan utility ialah suatu atribut yang 

melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants) dan memuaskan 

konsumen (satisfaction). Terdapatnya value yang merupakan nilai suatu 

produk untuk ditukarkan dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat dalam 

                                                                   
27

 Phillip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi 13 Jilid 2, (Jakarta, 

Erlangga, 2009), hlm. 67. 
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situasi barter yaitu pertukaran antara barang dengan barang. Sekarang ini 

ekonomi kita tidak melakukan barter lagi, akan tetapi sudah menggunakan 

uang sebagai ukuran yang disebut harga. Maka harga merupakan sejumlah 

uang yang digunakan untuk menilai dan mendapatkan produk maupun jasa 

yang dibutuhkan oleh konsumen.
28

  

Menurut Basu Swastha dan Irawan,”harga adalah jumlah uang 

(ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya”
29

  

Menurut Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani, bahwa istilah 

harga dalam bisnis jasa bisa ditemui dengan berbagai sebutan. Universitas 

atau perguruan tinggi menggunakan SPP (tuition), konsultan profesional 

menggunakan istilah fee, bank  menggunakan istilah service  charge,  jasa 

jalan   tol   atau   jasa   angkutan   menggunakan istilah   tarif,   pialang 

menggunakan   istilah   komisi,   apartemen menggunakan   istilah   sewa, 

asuransi menggunakan istilah premi, dan sebagainya.
30

  

Tjiptono mengatakan bahwa agar dapat sukses dalam memasarkan 

suatu  barang  atau  jasa,  setiap  perusahaan  harus menetapkan  harganya 

secara tepat. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang 

memberikan  pemasukan  atau pendapatan  bagi  perusahaan,  sedangkan 

ketiga  unsur  lainnya  (produk, distribusi,  dan  promosi)  menyebabkan 

                                                                   
28

 Buchari Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, (Bandung: Alfabeta,  

2005), hlm. 159. 
29

  Basu Swastha dan Irawan,  Manajemen Pemasaran Modern,  (Yogyakarta:  liberty, 

2005,  hlm. 241. 
30

 Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani,  Manajemen Pemasaran Jasa, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2006),  hlm. 98. 
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timbulnya  biaya  (pengeluaran). Di  samping  itu  harga  merupakan  

unsur bauran  pemasaran  yang bersifat  fleksibel,  artinya  dapat  diubah  

dengan cepat.
31

 

Harga  dapat dilihat dari sudut pandang lain seperti  pemasaran,  

harga  merupakan  satuan  moneter  atau  ukuran lainnya (termasuk   

barang   dan   jasa   lainnya)   yang   ditukarkan   agar memperoleh hak 

kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa.
32

 Tjiptono 

mengungkapkan bahwa harga dijadikan sebagai indikator dari manfaat 

yang diperoleh konsumen atas barang  dan  jasa  yang  diterima, hal  ini  

erat  kaitan  nya  dengan  sebuah  nilai yang  didapat  konsumen  atas  

harga.  Nilai  dapat didefinisikan sebagai  rasio antara  manfaat  yang 

dirasakan terhadap  harga  atau  dapat dirumuskan sebagai berikut :
33

 

Nilai = Manfaat yang dirasakan 

                         Harga 

Dari persamaan diatas, suatu nilai barang atau jasa yang dirasakan 

oleh  konsumen  dipengaruhi  oleh  manfaat  yang  diterima  yang  

meningkat pada  harga  tertentu,  demikian  sebaliknya. Dapat  dikatakan 

dari  berbagai penafsiran di atas bahwa harga merupakan sebuah elemen 

termudah dalam pemasaran. Harga  memiliki  dua  peranan  utama  dalam  

proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan 

peranan informasi : 

                                                                   
31
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a. Peranan  alokasi  dari  harga,  yaitu  fungsi  harga  dalam membantu  

para pembeli  untuk  memutuskan  cara memperoleh  manfaat  atau  

utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan 

demikian, adanya   harga   dapat   membantu   para   pembeli   untuk 

memutuskan  cara  mengalokasikan  daya  belinya  pada berbagai 

jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai 

alternatif  yang  tersedia,  kemudian memutuskan  alokasi  dana  yang 

dikehendaki. 

b. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik 

konsumen  mengenai factor-faktor produk, seperti  kualitas.  Hal ini 

terutama bermanfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami 

kesulitan untuk menilai factor produk atau manfaatnya secara 

objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang   

mahal mencerminkan kualitas yang tinggi.
34

 

Menetapkan satu harga untuk semua pembeli merupakan ide yang 

dapat dikatakan modern yang muncul saat bermulanya perdagangan eceran 

skala besar yang terjadi pada akhir abad ke sembilan belas karena pada 

saat itu perdagangan terjadi  dikarenakan penjualan dengan begitu banyak 

barang dan memperhatikan banyak nya karyawan. 

Banyak ekonom mengasumsikan bahwa para konsumen adalah 

penerima harga dan menerima harga pada saat pertama konsumen 

menerimanya lalu mereka menyadari apakah hal itu relavan atau tidak. 
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Lalu keputusan pembelian didasarkan pada bagaimana konsumen 

menganggap harga dan beberapa harga aktual saat ini yang jadi 

pertimbangan bukan harga yang ditetapkan pasar. Para konsumen tentu 

memliki batas bawah harga dimana harga yang lebih rendah menandakan 

produk dengan kualitas yang buruk dan juga batas atas harga yang dimana 

harga yang lebih tinggi dari batas itu dianggap berlebihan dan tidak sesuai 

dengan uang yang dikeluarkan 

2. Penetapan Harga 

Kotler dan Armstrong (1994:341) berpendapat bahwa ada dua 

faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan harga, yakni 

faktor internal perusahaan dan faktor lingkungan eksternal. Faktor internal 

perusahaan mencakup tujuan pemasaran perusahaan, strategi bauran 

pemasaran, biaya, dan organisasi. Sedangkan faktor lingkungan eksternal 

meliputi sifat pasar dan permintaan, persaingan, dan unsur-unsur 

lingkungan lainnya.  Harper W. Boyd, Jr. dan Orville C. Walker, Jr. 

(1982:43) mengajukan suatu model pengambilan keputusan secara 

bertahap untuk penetapan harga dengan mempertimbangkan berbagai 

faktor internal (perusahaan) dan eksternal (Lingkungan).  Menurut poter 

(2000:4) ada tiga strategi untuk menetapkan suatu harga yaitu: 

a. Strategi perusahaan dan strategi pemasaran 

Strategi perusahaan terutama memperhatikan pendistribusian 

sumber daya yang ada pada daerah-daerah fungsional dan pasar produk 

dalam upaya untuk memperoleh sustainable advantage terhadap 
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kompetitornya yaitu diferensiasi, fokus, dan kepemimpinan harga. 

Strategi pemasaran, yang termasuk dalam strategi fungsional, 

umumnya lebih terinci dan mempunyai jangka waktu yang lebih 

pendek dibandingkan strategi perusahaan. Tujuan pengembangan 

strategi fungsional adalah untuk mengkomunikasi tujuan jangka 

pendek, menentukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan jangka pendek, dan untuk menciptakan lingkungan 

yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Strategi fungsional perlu 

dikoordinasikan satu sama lain untuk menghindari terjadinya konflik 

kepentingan dalam organisasi 

b. Karakteristik Produk 

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen 

untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi 

pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang 

bersangkutan. Produk dapat didefinisikan sebagai persepsi konsumen 

yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Secara lebih 

terinci konsep produk total meliputi barang, kemasan, mereka, label, 

pelayanan, dan jaminan, yang mempunyai tujuan akhir untuk mencapai 

kepuasan pelanggan. 

c. Karakteristik Kompetitor 

Ada lima kekuatan pokok yang berpengaruh dalam persaingan 

suatu industri, yaitu persaingan dalam industri yang bersangkutan, 

produk substitusi, pemasok, pelanggan, dan ancaman pendatang baru. 
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3. Tahap-tahap Penetapan Harga 

Penetapan harga selalu menjadi masalah bagi setiap perusahaan 

karena penetapan harga ini bukanlah kekuasaan atau kewenangan yang 

mutlak dari seorang pengusaha ataupun pihak perusahaan. Penetapan 

harga dapat menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang 

dihasilkan dan dipasarkan. Meskipun penetapan harga merupakan hal yang 

penting, namun masih banyak perusahaan yang kurang sempurna dalam 

menangani permasalah penetapan harga tersebut. Karena menghasilkan 

penerimaan penjualan, maka harga mempengaruhi tingkat penjualan, 

tingkat keuntungan, serta share pasar yang dapat dicapai perusahaan.
35

 

Dalam penetapan harga yang harus diperhatikan adalah faktor yang 

mempengaruhinya, baik langsung maupun tidak langsung :   

a. Faktor yang secara langsung adalah harga bahan baku, biaya produksi, 

biaya pemasaran, peraturan pemerintah, dan faktor lainnya.  

b. Faktor yang tidak langsung namun erat dengan penetapan harga adalah 

antara lain yaitu harga produk sejenis yang djual oleh para pesaing, 

pengaruh harga terhadap hubungan antara produk subtitusi dan produk 

komplementer, serta potongan untuk para penyalur dan konsumen.
36

 

Yang harus diperhatikan oleh manajemen pemasaran dapat 

dialihkan kepada prosedur penentuan harga yang ditawarkan. Apabila 

dalam sebuah perusahaan tidak memiliki prosedur yang sama dalam 
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menentukan atau menetapkan harga dimana menurut Wiliam J. Stanton 

bahwa penetapan harga memiliki lima tahap yaitu :
37

 

a. Mengestimasi untuk permintaan barang  

 Pada tahap ini seharusnya perusahaan dapat mengestimasi 

permintaan barang atau jasa yang dihasilkan secara total yang akan 

memudahkan perusahaan dalam melakukan penentuan harga terhadap 

permintaan barang yang ada dibandingkan dengan permintaan barang 

baru. Dalam mengestimasi permintaan suatu barang maka sebuah 

manajemen bisa menggunakan cara berikut :  

1) Menentukan harga yang diharapkan (expected price) yakni harga 

yang diharapkan dapat diterima oleh konsumen yang ditemukan 

berdasarkan perkiraan.  

2) Mengestimasi volume penjualan pada berbagai tingkat harga.  

b. Mengetahui terlebih dahulu reaksi dalam persaingan Kebijaksanaan 

yang dilakukan oleh perusahaan dalam penentuan harga harus 

mempertimbangkan kondisi persaingan barang yang terdapat di pasar 

serta sumber-sumber penyebab lainnya. Seperti barang sejenis yang 

dihasilkan oleh perusahaan lain barang pengganti atau substitusi.  

c. Barang lain yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang sama-sama 

menginginkan uang konsumen.  Dalam menentukan sebuah pangsa 

pasar yang dapat diharapkan oleh kalangan perusahaan yang ingin 

bergerak maju lebih cepat dan tentu selalu mengharapkan market share 
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yang lebih besar. Memang harus disadari bahwa untuk mendapatkan 

market share yang lebih besar ditunjang oleh kegiatan promosi dan 

kegiatan lain dari persaingan non harga, disamping dengan penentuan 

harga tertentu.  

d. Strategi harga 

Memilih strategi harga untuk mencapai target pasar terdapat 

beberapa strategi harga yang digunakan oleh perusahaan untuk 

mencapai target pasar yang sesuai. Salah satu strategi yang dipakai 

dalam hal ini adalah paket bundling dimana strategi ini 

menggabungkan dua produk atau lebih menjadi satu harga sehingga 

dapat dimungkinkan bahwa konsumen dapat menghemat waktu dan 

biaya. 

4. Metode Penetapan Harga 

Dalam menetapkan harga, ada berbagai macam metode yang dapat 

dapat digunakan. Penetapan harga biasanya dilakukan untuk menambah 

nilai atau besarnya biaya produksi yang diperhitungkan terhadap biaya 

yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memproses 

barang ataupun jasa. Dalam menetapkan harga jual suatu produk, suatu 

perusahaan harus memperhatikan berbagai pihak seperti konsumen akhir, 

penyalur, pesaing, penyuplai dana, para pekerja, dan pemerintah. Karena 

tingkat harga tidak terlepas dari daya beli konsumen, reaksi para pesaing, 

jenis produk dan elastisitas permintaan serta tingkat keuntungan 
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perusahaan. Kotler menyebutkan beberapa rincian pada prosedur enam 

langkah dalam menetapkan harga yaitu :
38

 

a. Memilih Tujuan dalam Penetapan Harga 

b. Menentukan Permintaan 

c. Memperkirakan Biaya  

d.  Menganalisis Biaya, Harga, dan Penawaran Pesaing  

e. Memilih metode penetapan harga  

f. Memilih Harga Akhir  

Menurut Cravens (2002:68) metode penetapan harga dapat 

dikelompokkan menjadi empat kategori utama, yaitu metode penetapan 

harga berbasis biaya, berbasisi laba, berbasis persaingan, dan berbasis 

permintaan.  

a. Metode penetapan harga berbasis biaya 

Dalam metode ini faktor penentu harga yang utama adalah aspek 

penawaran atau biaya bukan aspek permintaan. Harga ditentukan 

berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan 

jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya 

overhead, dan laba. Metode penetapan harga berbasis biaya terdiri dari: 

Standar Markup Pricing, Cost Plus Persentage of Cost Pricing, Cost 

Plust Fixed Fee Pricing. 

b. Metode penetapan harga berbasis laba 
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Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya 

dalam mpenetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar 

target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase 

terhadap penjualan atau investasi. Metode penetapan harga berbasis 

laba ini terdiri dari target profit pricing, target return on sales pricing, 

dan target return on investment pricing. 

c. Metode penetapan harga berbasis persaingan 

Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan, atau 

laba, harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang 

dilakukan pesaing. Metode penetapan harga berbasis persaingan terdiri 

dari customary pricing; above, at, or below market pricing; loss leader 

pricing; dan sealed bid pricing. 

d. Metode penetapan harga berbasis permintaan 

Adalah suatu metode yang menekankan pada faktor-faktor yang 

mempengaruhi selera dan preferansi pelanggan daripada faktor-faktor 

seperti biaya, laba, dan persaingan. Permintaan pelanggan sendiri 

didasarkan pada berbagai pertimbangan, diantaranya yaitu: a.    

Kemampuan para pelanggan untuk membeli (daya beli). b. Kemauan 

pelanggan untuk membeli. c. Posisi suatu produk dalam gaya hidup 

pelanggan, yakni menyangkut apakah produk tersebut merupakan 

simbol status atau hanya produk yang digunakan sehari-hari. d.    

Manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan. e. Harga 

produk-produk substitusi. f. Pasar potensial bagi produk tersebut. g.    



45 

 

Sifat persaingan non harga. h. Perilaku konsumen secara umum. i.      

Segmen-segmen dalam pasar. 

 Paling sedikit terdapat tujuh metode penetapan harga yang 

termasuk dalam metode penetapan harga berbasis permintaan, salah 

satunya strategi yang ditetapkan oleh Royal Furniture Pekanbaru 

adalah bundling pricing atau paket bundling. 

Merupakan strategi pemasaran dua atau lebih produk dalam satu 

harga paket. Metode ini didasarkan pada pandangan bahwa konsumen 

lebih menghargai nilai suatu paket tertentu secara keseluruhan 

daripada nilai masing-masing item secara individual. Misalnya travel 

agency, menawarkan paket liburan yang mencakup transportasi, 

akomodasi, dan konsumsi. Metode ini memberikan manfat besar bagi 

pembeli dan penjual. Pembeli dapat menghemat biaya total, sedangkan 

penjual dapat menekan biaya pemasarannya. 

5. Indikator Harga 

Indikator yang mencirikan harga yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu (Stanton, 1998) :  

a. Keterjangkauan harga  

b. Kesesuaian harga dengan kualitas produk  

c. Daya saing harga  

d. Kesesuaian harga dengan manfaat 
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B. Paket Bundling 

1. Pengertian Bundling 

Produk Bundling, menurut Wilson, (1993) dalam Venkatesh dan 

Mahajan (2009), merupakan strategi marketing dua atau lebih produk atau 

pelayanan sebagai sebuah paket harga sebagai bentuk dari harga non linier. 

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Derdenger dan Kumar, 

(2013) yang diperkuat pendapat dari Arga dalam Arifin et al (2010), 

dimana bundling adalah sebuah strategi pemasaran yang melibatkan 

penawaran dua produk atau lebih untuk dijual sebagai satu kesatuan unit 

jual. Biasanya, suatu harga yang diberikan dalam satu paket produk hasil 

bundling atau kombinasi akan mempunyai harga lebih murah 

dibandingkan harga per satuan produk apabila konsumen akan 

membelinya dengan cara satuan atau dibeli terpisah. Perusahaan 

menerapkan produk bundling dalam memasarkan produknya adalah untuk 

memberikan sebuah daya tarik yang lebih terhadap pembeli atau 

pelanggan sehingga dapat memacu dan terus meningkatkan volume 

penjualan produk perusahaan tersebut secara keseluruhan. Selain itu dalam 

penelitian ini konsep produk bundling akan coba diterapkan peneliti 

dengan tujuan memenangkan persaingan pasar dari produk mebel 

pesaingnya.  

Menurut Adams dan Yellen Xu (2009) menyampaikan bahwa 

terdapat dua jenis bundling yaitu, Pure Bundling adalah penerapan strategi 

untuk suatu produk bundling dimana konsumen atau pembeli hanya dapat 
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melakukan pembelian produk yang ditawarkan oleh penjual dalam satu 

bentuk paket produk. Dan Mixed bundling adalah suatu penerapan strategi 

produk bundling dimana konsumen atau pelanggan dapat melakukan 

pemilihan produk tersebut secara paket ataupun terpisah.  

Kotler dan Keller (2005), menyampaikan bahwa pure bundling 

akan terjadi apabila perusahaan hanya menawarkan produkproduknya 

sebagai satu gabungan sedangkan dalam mixed bundling penjual 

menawarkan barang satuan maupun gabungan. Strategi ini sangat umum 

digunakan dalam suatu bisnis untuk meningkatkan penjualan. Strategi ini 

akan memiliki tingkat keberhasilan tinggi apabila (1). Biaya produksi 

rendah. (2) Pangsa pasar cukup besar. (3) Konsumen berminat karena ada 

unsur penyederhanaan dalam proses pembelian produk dan dapat 

mengambil manfaat dari pembelian produk. (4) Rata-rata marginal cost 

rendah. (5) Customer acquisition cost tinggi.
39

 

2. Tujuan Paket Bundling 

Tjiptono (2008), mengemukakan tujuan dari strategi bundling-

pricing adalah sebagai berikut : 

a. Dalam perjanjian leasing, untuk mendapatkan jaminan bahwa aktiva 

akan dipelihara dan dijaga dalam keadaan baik sehingga dapat 

disewakan kembali atau dijual kembali 

b. Untuk menghasilkan pendapatan ekstra guna menutup biaya yang 

diantisipasi dari pemberian jasa dan pemeliharaan produk 
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c. Menghasilkan pendapatan guna mendukung personil purna jual 

d. Membentuk dana kontingensi guna sesuatu yang tak dapat diantisipasi 

e. Membangun dan membina hubungan dengan pelanggan 

f. Menghambat persaingan dengan pelayanan dan dukungan purna jual 

gratis 

3. Indikator Paket Bundling 

Keberhasilan bundling tergantung dari pelaksanaan bundling itu 

sendiri. Menurut Frans M. Royan (2004), ada beberapa indicator dalam 

bundling, agar konsumen berminat pada produk yang dipromosikan, yaitu  

a. Ketepatan 

b. Harga 

c. Kemenarikan 

d. Cara penggabungan produk 

C. Keputusan Pembelian (Purchase Decision) 

1. Pengertian Keputusan Pembelian Konsumen 

Schiffman dan Kanuk (2000) mendefinisikan keputusan sebagai 

pemilihan suatu tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih. Seorang 

konsumen yang hendak memilih harus memiliki pilihan alternatif. Suatu 

keputusan tanpa pilihan disebut “Pilihan Hobson” 

Setiadi (2003) mendefinisikan bahwa inti dari pengambilan 

keputusan konsumen adalah proses pengintegrasian yang 

mengombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku alternatif 

atau lebih, dan memilih salah satu diantaranya. Hasil dari proses 
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pengintegrasian ini adalah suatu pilihan yang disajikan secara kognitif 

sebagai keingan berperilaku. 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa semua 

perilaku sengaja dilandaskan pada keinginan yang dihasilkan ketika 

konsumen secara sadar memilih salah satu di antara tindakan alternatif 

yang ada. 

Schiffman dan kanuk (2000) mengemukakan empat macam 

perspektif model manusia (Model Of Man). Model manusia yang 

dimaksud adalah suatu model tingkah laku keputusan dari seorang 

individu berdasarkan empat perspektif, yaitu manusia ekonomi (economic 

man), manusia pasif (passive man), manusia kognitif (cognitive man), dan 

manusia emosional (emotional man). Model manusia ini menggambarkan 

bagaimana dan mengapa seorang individu berperilaku seperti apa yang 

mereka lakukan.
40

 

2. Faktor-faktor utama penentu Keputusan Pembelian Konsumen 

Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi konsumen untuk 

mengambil keputusan, yaitu (a) Faktor Psikologis, (b) Faktor Situasional, 

dan (c) Faktor Sosial.
41

 

a. Faktor Psikologis 

Faktor psikologis mencakup persepsi, motivasi, pembelajaran, 

sikap, dan kepribadian. Sikap dan kepercayaan merupakan factor 

psikologis yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Sikap 
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adalah kecenderungan yang dipelajari untuk bereaksi terhadap 

penawaran produk dalam situasi dan kondisi tertentu secara konsisten. 

Sikap mempengaruhi kepercayaan, dan kepercayaan mempengaruhi 

sikap. 

b. Pengaruh faktor situasional 

Faktor situasional mencakup keadaan sarana dan prasarana tempat 

belanja, waktu berbelanja, penggunaan produk, dan kondisi saat 

pembelian. Keadaan sarana dan prasarana tempat belanja mencakup 

tempat parkir, gedung, eksterior dan interior toko, pendingin udara, 

penerangan/pencahayaan, tempat ibadah, dan sebagainya. Waktu 

berbelanja bisa pagi, siang, sore, atau malam hari. Waktu yang tepat 

untuk berbelanja bagi setiap orang tentu berbeda. 

c. Pengaruh faktor social 

Faktor social mencakup undang-undang/peraturan, keluarga, 

kelompok referensi, kelas social, dan budaya. 

1) Sebelum memutuskan untuk membeli produk, konsumen akan 

mempertimbangkan apakah pembelian produk tersebut 

diperbolehkan atau tidak oleh aturan/undang-undang yang berlaku. 

Jika diperbolehkan, konsumen akan melakukan pembelian. 

Namun, jika dilarang oleh undang-undang atau peraturan (daerah, 

regional, nasional, bahkan internasional), konsumen tisak akan 

melakukan pembelian. 
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2) Keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Anak yang baik tentu 

akan melakukan pembelian produk jika ayah atau ibunya 

menyetujui. 

3) Untuk kelompok referensi, contohnya kelompok referensi untuk 

ibu-ibu (kelompok pengajian, PKK, dan arisan), remaja (kelompok 

boy band, girl band, tim basket idola, dan tim bola terkenal), dan 

bapak-bapak (kelompok pengajian, kelompok penggemar motor 

besar, kelompok penggila bola, dan kelompok pecinta ikan, 

burung). 

4) Untuk kelas sosial yang ada dimasyarakat, contohnya kelas atas, 

menengah, dan bawah. 

5) Untuk budaya dan subbudaya, contohnya suku sunda, jawa, batak, 

Madura. Tiap suku/etnis mempunyai budaya/subbudaya yang 

berbeda. 

3. Proses pengambilan keputusan konsumen 

Proses yang digunakan konsumen untuk mengambil keputusan 

membeli terdiri atas lima tahap (Kotler dan Armstrong, 2001), yaitu : 

Gambar 3.1 

Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Konsumen 

 

Sumber : Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Konsumen (Kotler 

dan  Armstrong, 2001) 
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a. Pengenalan masalah 

Pengenalan masalah merupakan tahap pertama dari proses 

pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen mengenali suatu 

masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan 

nyata dengan keadaan yang diinginkan. Pada tahap ini pemasar harus 

meneliti konsumen untuk menemukan jenis kebutuhan atau masalah apa 

yang akan muncul, apa yang memunculkan mereka, dan bagaimana, 

dengan adanya masalah tersebut, konsumen termotivasi untuk memilih 

produk tertentu. 

b. Pencarian informasi 

Konsumen yang telah tertarik mungkin akan mencari lebih banyak 

informasi. Apabila dorongan konsumen begitu kuat dan produk yang 

memuaskan berada dalam jangkauan, konsumen kemungkinan besar 

akan membelinya. Namun jika produk yang diinginkan berada jauh dari 

jangkauan, walaupun konsumen mempunyai dorongan yang kuat, 

konsumen mungkin akan menyimpan kebutuhannya dalam ingatan atau 

melakukan pencarian informasi. Pencarian informasi (information 

search) merupakan tahap dalam proses pengambilan keputusan 

pembelian dimana konsumen telah tertarik untuk mencari lebih banyak 

informasi. Dalam hal ini, konsumen mungkin hanya akan meningkatkan 

perhatian atau aktif mencari informasi. Konsumen dapat memperoleh 

informasi dari sumber manapun. 

c. Evaluasi berbagai alternative 
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Pemasar perlu mengetahui evaluasi berbagai alternatif (alternatif 

evaluation), yaitu suatu tahap dalam proses pengambilan keputusan 

pembelian dimana konsumen menggunakan informasi untuk 

mengevaluasi merek-merek alternatif dalam satu susunan pilihan. 

Bagaimana konsumen mengevaluasi merek-merek alternatif pembelian 

tergantung pada konsumen individu dan situasi pembelian tertentu. 

Pemasar harus mempelajari pembeli untuk mengetahui bagaimana 

mereka mengevaluasi alternatif merek. Jika mereka tahu bahwa proses 

evaluasi sedang berjalan, pemasar dapat mengambil langkah-langkah 

untuk mempengaruhi keputusan pembelian. 

d. Keputusan pembelian 

Keputusan pembelian merupakan tahap dalam proses pengambilan 

keputusan pembelian sampai konsumen benar-benar membeli produk. 

Biasanya keputusan pembelian konsumen (purchase decision) adalah 

pembelian merek yang paling disukai. Namun demikian, ada dua factor 

yang bisa muncul diantara niat untuk membeli dan keputusan 

pembelian yang mungkin mengubah niat tersebut. Faktor pertama 

adalah sikap orang lain; faktor kedua adalah situasi yang tidak 

diharapkan. Jadi, pilihan dan niat untuk membeli tidak selalu 

menghasilkan pilihan pembelian yang actual. Tahap-tahap proses 

pengambilan keputusan diatas menunjukkan bahwa para konsumen 

harus melalui seluruh urutan tahap ketika membeli produk, namun tiak 

selalu begitu.  
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e. Perilaku pasca pembelian  

Tugas pemasar tidak berakhir ketika produknya sudah dibeli 

konsumen. Setelah membeli produk, konsumen bisa puas atau tidak 

puas, dan akan terlibat dalam perilaku pasca pembelian (post-purchase 

behavior) yang tetap menarik bagi pemasar. Perilaku pasca pembelian 

merupakan tahap dalam proses pengembilan keputusan pembelian 

dimana konsumen mengambil tindakan lebih lanjut setelah membeli 

berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan yang mereka rasakan. 

Hubungan antara harapan konsumen dengan kinerja yang dirasakan dari 

produk merupakan faktor yang menentukan apakah pembeli puas atau 

tidak. Jika produk gagal memenuhi harapan, konsumen akan kecewa; 

jika harapan terpenuhi, konsumen akan puas; jika harapan terlampaui, 

konsumen akan sangat puas.
42

 

4. Indikator Keputusan Pembelian 

Indikator yang mencirikan keputusan pembelian yang digunakan 

penelitian ini, yaitu :  

a. Kebutuhan dan keinginan akan suatu produk  

b. Keinginan mencoba  

c. Kemantapan akan kualitas suatu produk  

d. Keputusan pembelian ulang 
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D. Pengaruh Penetapan Harga terhadap Keputusan Pembelian 

Penetapan harga sebenarnya merupakan masalah yang sangat rumit 

dan sulit, karena dalam penetapan harga akan melibatkan tujuan dan 

pengembangan struktur penetapan harga yang tepat. Penetapan tingkat 

harga biasanya dilakukan dengan beberapa pertimbangan serta 

mencermati factor-faktor yang memepengaruhi keputusan penetapan 

harga, termasuk keputusan terhadap perubahan harga agar diterima 

pasar. Tindakan yang harus dipertimbangkan adalah estimasi permintaan 

dan estimasi harga, mengantisipasi persaingan, pangsa pasar yang 

diharapkan, dan kebijakan pemasaran. 

Keputusan tentang harga yang baik adalah apanila mampu 

mencerminkan seluruh kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, 

perusahaan harus paham mengenai factor-faktor secara langsung 

mempengaruhi tingkat harga yang ditentukan, tujuan perusahaan, 

persaingan, ukuran bisnis, biaya, kondisi perekonomian, bauran 

pemasaran, legal dan etis, sifat pasar, karakteristik produk, permintaan, 

dan penawaran. 

Keputusan konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk 

merupakan suatu tindakan yang lazim yang dijalani oleh setiap individu 

konsumen ketika mengambil keputusan membeli. Menurut Philip 

Kotler yang diterjemahkan oleh A.B Susanto mengemukakan bahwa 

keputusan pembelian dapat diartikan sebagai suatu keputusan yang 

diambil oleh seorang calon pembeli menyangkut kepastian akan 
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membeli atau tidak. Berdasarkan definisi tersebut, keputusan pembelian 

merupakan suatu keputusan yang dipengaruhi oleh beberapa factor yang 

akan membuat konsumen secara actual mempertimbangkan segala 

sesuatu dan pada akhirnya konsumen membeli produk yang paling 

mereka sukai. 

Dari sudut pandang konsumen, harga seringkali digunakan sebagai 

indicator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat 

yang dirasakan atas suatu barang dan jasa. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pada tingkat harga tertentu, bila manfaat yang 

dirasakan konsumen meningkat maka nilainya meningkat pula. 

Seringkali pula dalam penentuan nilai suatu barang dan jasa konsumen 

membandingkan kemampuan suatu barang dan jasa dalam memenuhi 

kebutuhannya dengan kemampuan barang atau jasa subsitusi. Sudharto 

mengemukakan bahwa konsumen mengharapkan harga yang sepadan 

dengan kualitas produk dari pembelian yang dilakukan. 

Secara tradisional harga merupakan salah satu komponen utama 

dalam memutuskan membeli suatu produk. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa harga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian, harga juga merupakan salah satu factor 

yang mempengaruhi peningkatan keputusan pembalian. Dani isworo 

(2005) dalam publikasi penelitiannya juga menyatakan bahwa harga 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian.
43
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E. Konsep Penetapan Harga dalam Islam 

a. Dasar Hukum Harga 

Jumhur Ulama berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak 

dibenarkan adanya penetapan harga karna ia merupakan kezaliman dan 

tindakan kezaliman diharamkan. Mereka mendasarkan argumennya 

pada hadist Anas bin Malik,” Pada zaman Rosulullah SAW harga 

barang pernah melonjak hebat. Orang-orangpun berkata, “ Wahai 

Rosulullah, kalau saja anda mau menetapkan/ menstabilkan harga” 

Beliau menjawab.
44

 

تَ أَْخبََزََا ثَابِت    ًَ ٍُ َسهَ اُد ْب ًَّ ٌُ َحذَّثََُا َح ٍْبَتَ َحذَّثََُا َعفَّا ٍُ أَبًِ َش ٌُ ْب ا ًَ ٍِ  َحذَّثََُا ُعْث ٍْ أَََِس ْب َع

ْعُز فََسعِّْز نََُا فََْاَل َرُسٕلُ  ِ َغََل انسِّ ٍْ أَََس  قَاَل انَُّاُس ٌَا َرُسَٕل َّللاَّ ٍْذ  َع ًَ ُح َٔ قََُاَدةُ  َٔ ِ  َيانِك   َّللاَّ

إِ  َٔ اِسُق  َسعُِّز اْنَْابُِض اْنبَاِسظُ انزَّ ًُ َٕ اْن ُْ َ ٌَّ َّللاَّ َسهََّى إِ َٔ  ِّ ٍْ ُ َعَه َ َصهَّى َّللاَّ َْى َّللاَّ ٌْ أَْن ًَِّ ََلَْرُجٕ أَ

ََل َيال   َٔ ت  فًِ َدو   ًَ ْظهَ ًَ ُُْكْى ٌُطَانِبًُُِ بِ ٍَْس أََحذ  ِي نَ َٔ  

Diriwayatkan dari Anas RA, sahabat berkata “ Ya Rasulullah harga-

harga barang. Maka Rasululah bersabda: Sesungguhnya Allah SWT Dzat 

Yang Maha Menetapkan harga, yang Yang Maha Memegang, Yang Maha 

Melepas, dan Yang Memberikan rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu 

Allah SWT tanpa seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan 

tuduhan kedzaliman dalam darah dan harta.
45

 

Menurut Hadist ini, penguasa (imam) tidak berhak menentukan 

harga yang berlaku dimasyarakat, melainkan masyarakat bebas menjual 

harta benda mereka menurut mekanisme yang berlaku. Penentuan harga 

sama saja melarang mereka untuk membelanjakan harta mereka. 

                                                                   
44 Abu Malik Kamal Bin Assayid Salim, Sahih Figh Assunah wa adhilatuhu  wa tauhid 

mazdzhib Al- Imnah Terj. Sahih Fiqih Sunnah Khairul Amru Harahap (Jakarta: Pustaka Azzam 

2007 ) Cet. Ke-1, hlm. 520 
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Sedangkan kalangan mazhab Maliki dan Hanafi memperbolehkan 

penguasa menetapkan harga demi menolak bahaya hal yang merugikan 

masyarakat jika harga yang ditetapkan pemilik barang dagangan telah 

terlalu  melampau harga umum. Bila demikian keadaanya maka sah-sah 

saja memberlakukan penetapan harga melalui musyawarah dengan para 

pakar demi menjaga kemaslahatan umum. 

Imam Syafi’i berkata Allah memaparkan hukum jual beli dalam 

sejumlah Al-Quraan yang mengindikasikan kebolehannya, penghalalan 

jual beli oleh Allah SWT, mengandung dua pengertian : 

1. Allah menghalalkan semua bentuk jual beli yang terjadi antara penjual   

dan pembeli, keduanya diperbolehkan melangsungkan transaksi atas dasar 

kerelaan 

2. Allah menghalalkan jual beli yang tidak dilarang Rosulullah SAW, 

selaku juru penerang apa yang dikehendaki Allah SWT. Jual beli ini 

termasuk transaksi yang telah diterapkan ketentuannya dalam Al-Qur’an 

dan tekhnisnya dijelaskan melalui sabda Rasulullah SAW atau termasuk 

redaksi yang bermakna umum dengan maksud khusus. 

Kemudian Rasul SAW menerangkan sesuai dengan kehendak 

Allah SWT. Yang halal dan yang haram atau bisa halal bisa haram,atau 

yang secara umum dihalalkan kecuali yang diharamkan oleh Rasul SAW. 

Atau apa yang terkandung dalam sabda beliau.
46

 Hadist tentang tidak 

                                                                   
46

 Syech Ahmad  Mustafa Al-Farann , Tafsir Imam Asy-syafii . Terjemahan Fedrian 

Hasmand Dkk. (Jakarta: 2008) Jilid 2 Cet 1 hlm. 483-485 



59 

 

melakukan perbuatan merugikan orang lain (tidak boleh berbuat kerusakan 

/bahaya). 

ٌَّ َرُسَٕل َّللا صهى َّللا عهٍّ ٔسهى  ٌ  انُخذريِّ رضً َّللا عُّ أَ ٍِ ِسَُا ٍِ َيانِك ب ٍْ أَبً َسعٍذ  َسعِذ ب ع

َلَ ِضَزاَر(  َٔ ًّ  –قَاَل: )َلَ َضَزَر  انذَّاَرقْطُِ َٔ ٍُ َياَجتَ،  اُِ اْب َٔ ٍ  َر ٌْث َحَس اَُِ َحِذ َٔ َر َٔ ا ُيْسََُذاً،  ًَ ٍُْزُْ َغ َٔ
ِّ َعٍ انُبً صهى َّللا عهٍّ ٔسهى فَأَْسََْظ أَبَا  ٍْ ٍْ أَبِ ٌَْحٍَى َع  ٍِ زٔ ب ًْ ٍْ َع طَّأِ ُيْزَسَلً َع َٕ ًُ َيانِك  فً ان

َٓا بَْعَضاً  ْي بَْعُض ِّٕ نَُّ طُُزق  ٌَُْ َٔ  ، ٍْذ   َسِع

Dari Abu Sa‟id, Sa‟ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu anhu, 

sesungguhnya Rasulullah Shallallahu „alaihi wa Sallam telah bersabda : 

“Janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan”.(HR. Ibnu 

Majah, Daraquthni dan lain-lainnya, Hadits hasan. Hadits ini juga 

diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al Muwaththa sebagai Hadits 

mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Nabi Shallallahu „alaihi 

wa Sallam tanpa menyebut Abu Sa‟id. Hadits ini mempunyai beberapa 

jalan yang saling menguatkan)
47

 

Ketahuilah bahwa orang-orang yang merugikan saudaranya 

dikatakan telah menzaliminya, sedangkan zalim adalah haram, bahwa 

yang dimaksud dengan merugikan adalah melakukan sekutu yang 

bermanfaat bagi dirinya, tetapi menyebabkan orang lain mendapatkan 

mudharat, membahayakan yaitu engkau merugikan orang lain tidak 

merugikan kamu. Sedangkan yang dimaksud saling merugikan yaitu 

engkau membalas orang yang merugikanmu dengan hal yang tidak setara 

dan tidak untuk membela kebenaran. 

Teori harga dalam Islam pertama kali terlihat dalam hadist yang 

menceritakan bahwa ada sahabat yang mengusulkan kepada Nabi untuk 

menetapkan harga dipasar, Rosulullah menolak tawaran itu dan 

mengatakan bahwa harga dipasar tidak boleh ditetapkan , karna Allahlah 

yang menentukannya, sungguh menakjubkan teori Nabi tentang harga dan 
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pasar. Kekaguman ini karna ucapan Nabi SAW, itu mengandung 

pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah. 

Menurut pakar Ekonomi kontemporer teori inilah yang diadopsi 

oleh Bapak Ekonomi Barat, Adam Smith dengan nama teorinya invisible 

hands, menurut teori ini pasar akan diatur oleh tangan – tangan tidak 

kelihatan, oleh karna itu harga disebut berdasarkan dengan teori 

permintaan dan penawaran. Harga juga dipengaruhi oleh tingkat 

kepercayaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Bila 

seorang yang terpercaya dan dianggap mampu dalam membayar kredit, 

maka penjual akan senang melakukan transaksi dengan orang tersebut. 

Tapi bila kredibilitas seseorang dalam masalah kredit telah diragukan, 

maka penjual akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut 

dan cendrung memasang harga tinggi.  

Pada masa Khulafah Rasyiddin, para Khalifah pernah melakukan 

intervensi pasar, baik pada sisi supply maupun demend. Intervensi ini 

dilakukan para khalifah dari sisi supply ialah mengatur jumlah barang 

yang ditawarkan seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar Ibn al- 

Khatab ketika menimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga 

gandum di Madinah. Sedangkan intervensi disisi demend dilakukan 

dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat 

konsumarisme. Intervensi pasar juga dilakukan dengan pengawasan pasar( 
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hisbah). Dalam pengawasan pasar ini Rosulullah menunjuk Said Ibn Zaid 

Ibn Al- Ash sebagai kepala pusat pasar di Mekah.
48

 

b. Pandangan Ulama tentang Harga 

Konsep harga menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil pada 

hakikatnya telah ada digunakan sejak awal kehadiran Islam, Al-Quraan 

sendiri sangat menekan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat 

manusia. Oleh karna itu adalah hal yang wajar jika keahlian juga 

diwujudkan dalam aktivitas pasar khususnya harga  dengan hal ini 

Rasulullah menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal 

yang melebihi kepercayaan konsumen. 

Istilah harga yang adil telah disebutkan dalam beberapa hadist Nabi 

dalam konteks kompensasi seorang pemilik misalnya seorang majikan 

membebaskan budaknya, dalam hal ini budak tersebut menjadi 

manusia mardeka dan pemiliknya memperoleh kompensasi yang adil( 

qimqh al-adl) istilah yang sama juga telah pernah digunakan sahabat 

Nabi yakni Umar ibn Al-Khatab. Ketika menetapkan nilai baru untuk 

diyat, setelah daya beli dirham mengalami penurunan mengakibatkan 

kenaikan harga-harga. 

Para Fuqaha telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga 

menggunakan konsep harga  didalam kasus penjualan  barang-barang 

cacat. Para Fuqaha berfikir bahwa harga yang adil adalah harga yang 

dibayar untuk objek serupa, oleh karna itu mereka mengenalnya 
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dengan harga setara. Ibnu Taimiyah merupakan orang pertama kali 

menaruh perhatian terhadap permasalahan harga adil. Ia sering 

menggunakan dua istilah ini yaitu kompensasi yang setara dan harga 

yang setara. 

Ibnu Taimiyah juga membedakan dua jenis harga yakni harga yang 

tidak ada dan dilarang dan harga ada dan disukai. Ibnu Taimiyah 

menganggap harga yang setara adalah harga yang adil, Ia juga 

menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh 

kekuatan pasar yang berjalan secara bebas yakni pertemuan antara 

permintan dan penawaran ia menggambarkan harga pasar sebagai 

berikut. “Jika penduduk menjual barang secara norma (al-wajh al-

ma‟ruf) tanpa menggunakan cara-cara tidak adil kemudian harga 

tersebut meningkat karna pengaruh kelangkaan barang (yakni 

penurunan supply) atau karna peningkatan jumlah penduduk( yakni 

peningkatan demond) karna peningkatan harga-harga tersebut karna 

kehendak Allah”.
49

 

Ungkapan ” dengan jalan yang normal tanpa menggunakan cara-

cara tidak adil, mengklasifikasikan bahwa harga yang setara itu 

merupakan harga yang kompetitif yang tidak disertai dengan penipuan, 

karna harga yang wajar terjadi pada pasar kompetitif dan hanya 

praktek yang penuh dengan penipuan yang menyebabkan kenaikan 

harga. 
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Abu Yusuf  tercatat sebagai ulama terawal yang mulai 

menyinggung mekanisme pasar, ia misalnya memerhatikan 

peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan 

perubahan harga. Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah 

ketika tersedia kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi, 

sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung 

akan turun atau lebih rendah. Dengan kata lain pemahaman pada masa 

Abu Yusuf tentang hubungan harga dengan kuantitas hanya 

memperhatikan kurva demond, fenomena inilah yang kemudian 

dikritis Abu Yusuf dalam literatur kontemporer, fenomena yang 

berlaku pada masa Abu Yusuf dapat dijelaskan  dalam teori 

permintaan. 

Teori ini menjelaskan hubungan antara harga dengan banyaknya 

quantity yang diminta, hubungan harga dan quantitas dapat 

diformulasikan. D=Q=F (P), formulasi ini mewujudkan bahwa 

pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu komoditi negatif. 

Pemahaman Abu Yusuf kadang- kadang produk melimpah tetapi harga 

tetap mahal begitu juga sebaliknya.  

Menurut Abu Yusuf dapat saja harga tetap mahal, dengan 

persediaan melimpah begitu juga harga murah dengan persedian 

sedikit. Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan 

terbalik antara persediaan barang dengan harga, karna pada 

kenyataanya harga tidak bergantung pada permintaan saja tapi juga 
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pada kekuatan permintaan. Oleh karna itu peningkatan atas penurunan 

harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan 

permintaan atau penurunan atas permintaan produksi. 

Abu Yusuf mengatakan” tidak ada batasan tertentu tentang murah 

atau mahal yang dapat dipastikan, hal tersebut ada yang mengaturnya 

prinsipnya tidak bisa diketahui, murah bukan karna melimpah dan 

begitu juga mahal bukan karna kelangkaan”. 

Menurut Ibnu Khaldun harga adalah hasil dari hukum permintaan 

dan penawaran, pengecualian dari hukum ini adalah satu-satunya 

adalah harga emas dan perak yang merupakan standar moneter. Semua 

barang- barang terkena fluktuasi harga tergantung pada pasar, bila 

suatu barang langka dan barang itu diminta, maka harga tinggi bila 

suatu berang berlimpah maka harga akan rendah. Ia mengatakan” 

Penduduk suatu kota memiliki makanan lebih banyak dari pada yang 

mereka perlukan, karenanya harga makanan rendah kecuali jika nasib 

buruk menimpa dikarenakan kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi 

persediaan. 

Al- Ghazali mengenai harga menunjukan kepada kurva penawaran 

yang berslope positif ketika menyatakan” Bahwa jika petani tidak 

mendapatkan pembeli bagi harga produk-produknya , ia akan menjual 

pada harga yang rendah, ketika harga makanan yang tinggi harga 

tersebut harus didorong kebawah dengan menurunkan permintaan yang 

berarti menggeser kurva permintaan kekiri 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada bab sebelumnya, maka 

penulis menyimpulkan hasil pembahasan dan penelitian mengenai strategi 

penetapan harga dengan paket bundling dalam mempengaruhi keputusan 

pembelian di Royal Furniture Pekanbaru, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga dengan paket bundling 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini dapat dilihat 

bahwa dalam penelitian memiliki kontribusi antara variabel pengaruh 

penetapan harga dengan paket bundling terhadap variabel keputusan 

pembelian. Dan ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi model adalah 

0,082. Artinya adalah terdapat pengaruh variabel independen (Pengaruh 

Penetapan Harga) terhadap naik turunnya variabel dependen (Keputusan 

Pembelian) adalah sebesar 8,2% dan sisanya 91,8% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak penulis teliti didalam penelitian ini. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penetapan 

harga terhadap keputusan pembelian. 

2. Berdasarkan tinjauan ekonomi syariah dalam menetapkan harga maka 

penetapan harga dalam islam itu boleh tetapi tidak boleh ada unsur mamaksa 

dan kecurangan dalam menetapkan harga. Penjual harus menetapkan harga 



 

 

dengan adil dan tidak boleh menaikan harga pada saat barang yang 

dibutuhkan mengalami kelangkaan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran yang 

kedepannya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak Royal 

Firniture Pekanbaru untuk meningkatkan Penjualan ataupun juga kepada pembaca 

yang ingin melakukan penelitian sejenis. Adapun saran tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk terus meningkatkan kualitas dan design furniture yang kekinian, 

sehingga banyak dari pelanggan yang tertarik dengan furniture yang 

ditawarkan, dan lebih giat dalam promosi – promosi baik dengan memberikan 

diskon, gratis ongkir bagi yang berada di luar kota, maupun dalam melakukan 

promosi melalui social media, seperti instagram, facebook, dan website resmi 

dari Royal Furniture sendiri, sehingga para konsumen dapat mengetahui 

produk – produk terbaru dari Royal Furniture. 

2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya lebih mengembangkan lagi faktor – faktor 

yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian, sehingga penelitian 

selanjutnya lebih dapat menjelaskan lagi faktor – faktor yang dapat 

memberikan mempengaruhi keputusan pembelian. 
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Lampiran 1 : Kuisioner 

KUISIONER PENELITIAN 

I. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Bacalah setiap pertanyaan dibawah ini dengan teliti 

2. Berilah tanda ceklis () pada setiap pernyataan yang anda pilih 

Keterangan Jawaban : 

Keterangan Nilai 

SS ( Sangat Setuju) 4 

S (Setuju) 3 

TS (Tidak Setuju) 2 

STS (Sangat Tidak Setuju) 1 

II. IDENTITAS RESPONDEN 

a. Nama     :……………………. 

b. Usia      :……………………. 

c. Jenis Kelamin    : laki-laki / Perempuan 

d. Jenis Pekerjaan  :…………………….. 

Kuisioner Penetapan Harga Dengan Paket Bundling 

No PERNYATAAN 
Jawaban 

SS S CS TS STS 

1 

Harga yang ditawarkan sesuai dengan manfaat yang 

pelanggan rasakan 

     

2 

Harga yang ditawarkan terjangkau dengan kondisi 

keuangan pelanggan 

     

3 

Harga yang ditawarkan dengan paket bundling lebih 

murah dari harga yang ditawarkan secara satuan 

     

4 

Harga yang ditawarkan memenuhi selera yang 

pelanggan inginkan 

     



 
 

 

5 

Harga yang ditawarkan cocok untuk semua kalangan 

masyarakat 

     

6 

Persepsi harga dan manfaat produk mendorong 

kemauan pelanggan untuk membeli produk furniture 

paket bundling 

     

 

7 

Harga merupakan faktor terpenting dalam menetapkan 

pilihan produk furniture paket bundling yang akan 

dikunjungi 

     

 

 

8 

Dengan adanya pembelian penawaran furniture 

menggunakan harga paket bundling saya menjadi 

terbantu dalam pemilikan furniture 

     

 

9 

Pembelian furniture dengan paket bundling dapat 

menghemat biaya 

     

 

10 

Furniture dibundling dalam satu harga yang economis 

tetapi produk memiliki kualitas yang baik 

     

 

 

Kuisioner Keputusan Pembelian 

No PERNYATAAN 
Jawaban 

SS S CS TS STS 

1 

Saya membeli  produk furniture paket bundling karena 

adanya kebutuhan 

     

2 

Saya tertarik membeli produk furniture paket bundling 

karena informasi yang saya peroleh dari sumber terdekat 

(Kerabat atau teman) 

     



 
 

 

3 

Saya yakin sudah mengambil keputusan yang tepat saat 

membeli produk furniture paket bundling 

     

4 

Saya melakukan pembelian produk furniture paket 

bundling setelah mengevaluasi beberapa alternative 

produk yang sejenis 

     

5 

Saya mencari informasi sebelum melakukan keputusan 

pembelian di Royal furniture Pekanbaru 

     

 

6 Informasi yang saya dapatkan memenuhi harapan saya      

7 

Saya membeli produk furniture paket bundling karena 

menarik dan menghemat biaya dan waktu 

     

 

8 

Saya melakukan pembelian produk furniture paket 

bundling karena  merasa puas dengan produknya 

     



 

 
 

Lampiran 2 : 

1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas  

Correlations 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 totX 

P1 Pearson Correlation 1 .175 -.100 .038 .359
**
 .253

*
 -.111 -.171 .274

*
 -.027 .416

**
 

Sig. (2-tailed)  .132 .395 .744 .002 .028 .343 .142 .017 .818 .000 

N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

P2 Pearson Correlation .175 1 -.162 .187 .312
**
 .188 -.005 .000 .121 .034 .505

**
 

Sig. (2-tailed) .132  .166 .108 .006 .106 .967 1.000 .299 .774 .000 

N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

P3 Pearson Correlation -.100 -.162 1 -.124 -.140 -.254
*
 .039 .179 -.289

*
 -.086 .262 

Sig. (2-tailed) .395 .166  .290 .232 .028 .740 .124 .012 .461 .051 

N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

P4 Pearson Correlation .038 .187 -.124 1 .099 .281
*
 -.011 -.025 .172 .001 .464

**
 

Sig. (2-tailed) .744 .108 .290  .396 .015 .927 .831 .141 .996 .000 

N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

P5 Pearson Correlation .359
**
 .312

**
 -.140 .099 1 .134 -.005 .007 .121 .117 .566

**
 

Sig. (2-tailed) .002 .006 .232 .396  .254 .963 .953 .302 .316 .000 

N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

P6 Pearson Correlation .253
*
 .188 -.254

*
 .281

*
 .134 1 .108 -.231

*
 .371

**
 .002 .540

**
 

Sig. (2-tailed) .028 .106 .028 .015 .254  .358 .046 .001 .987 .000 

N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 



 
 

 

P7 Pearson Correlation -.111 -.005 .039 -.011 -.005 .108 1 .121 -.046 -.143 .245
*
 

Sig. (2-tailed) .343 .967 .740 .927 .963 .358  .302 .696 .220 .034 

N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

P8 Pearson Correlation -.171 .000 .179 -.025 .007 -.231
*
 .121 1 -.129 -.078 .294 

Sig. (2-tailed) .142 1.000 .124 .831 .953 .046 .302  .269 .507 .083 

N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

P9 Pearson Correlation .274
*
 .121 -.289

*
 .172 .121 .371

**
 -.046 -.129 1 .036 .491

**
 

Sig. (2-tailed) .017 .299 .012 .141 .302 .001 .696 .269  .758 .000 

N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

P10 Pearson Correlation -.027 .034 -.086 .001 .117 .002 -.143 -.078 .036 1 .219 

Sig. (2-tailed) .818 .774 .461 .996 .316 .987 .220 .507 .758  .060 

N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

totX Pearson Correlation .416
**
 .505

**
 -.016 .464

**
 .566

**
 .540

**
 .245

*
 .185 .491

**
 .219 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .889 .000 .000 .000 .034 .112 .000 .060  

N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 



 

 
 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 75 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 75 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.674 10 

 

P1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 5 6.7 6.7 6.7 

Setuju 48 64.0 64.0 70.7 

sangat setuju 22 29.3 29.3 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

 

 

P2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 2 2.7 2.7 2.7 

tidak setuju 10 13.3 13.3 16.0 

Setuju 34 45.3 45.3 61.3 

sangat setuju 29 38.7 38.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

P3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 1 1.3 1.3 1.3 

tidak setuju 16 21.3 21.3 22.7 



 
 

 

Setuju 35 46.7 46.7 69.3 

sangat setuju 23 30.7 30.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

P4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 6 8.0 8.0 8.0 

tidak setuju 19 25.3 25.3 33.3 

Setuju 38 50.7 50.7 84.0 

sangat setuju 12 16.0 16.0 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

P5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 7 9.3 9.3 9.3 

tidak setuju 17 22.7 22.7 32.0 

Setuju 29 38.7 38.7 70.7 

sangat setuju 22 29.3 29.3 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

P6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 11 14.7 14.7 14.7 

tidak setuju 18 24.0 24.0 38.7 

Setuju 35 46.7 46.7 85.3 

sangat setuju 11 14.7 14.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

P7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 1 1.3 1.3 1.3 

tidak setuju 14 18.7 18.7 20.0 

Setuju 38 50.7 50.7 70.7 

sangat setuju 22 29.3 29.3 100.0 

Total 75 100.0 100.0  



 
 

 

 

P8 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 2 2.7 2.7 2.7 

tidak setuju 22 29.3 29.3 32.0 

Setuju 30 40.0 40.0 72.0 

sangat setuju 21 28.0 28.0 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

P9 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 7 9.3 9.3 9.3 

tidak setuju 17 22.7 22.7 32.0 

Setuju 28 37.3 37.3 69.3 

sangat setuju 23 30.7 30.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

P10 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 1 1.3 1.3 1.3 

tidak setuju 13 17.3 17.3 18.7 

Setuju 38 50.7 50.7 69.3 

sangat setuju 23 30.7 30.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Correlations 

 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 totY 

P11 Pearson Correlation 1 .076 .331
**
 -.088 .239

*
 -.166 .042 .151 .384

**
 

Sig. (2-tailed)  .515 .004 .454 .039 .155 .718 .196 .001 

N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

P12 Pearson Correlation .076 1 .058 .162 -.092 .106 -.189 .206 .476
**
 

Sig. (2-tailed) .515  .623 .165 .435 .367 .103 .076 .000 

N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

P13 Pearson Correlation .331
**
 .058 1 .126 .220 -.012 .092 .199 .539

**
 

Sig. (2-tailed) .004 .623  .280 .058 .916 .430 .087 .000 

N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

P14 Pearson Correlation -.088 .162 .126 1 .321
**
 .198 -.210 -.181 .438

**
 

Sig. (2-tailed) .454 .165 .280  .005 .089 .070 .120 .000 

N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

P15 Pearson Correlation .239
*
 -.092 .220 .321

**
 1 -.011 -.105 .103 .472

**
 

Sig. (2-tailed) .039 .435 .058 .005  .927 .370 .382 .000 

N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

P16 Pearson Correlation -.166 .106 -.012 .198 -.011 1 .174 -.250
*
 .380

**
 

Sig. (2-tailed) .155 .367 .916 .089 .927  .136 .030 .001 

N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

P17 Pearson Correlation .042 -.189 .092 -.210 -.105 .174 1 .081 .257
*
 

Sig. (2-tailed) .718 .103 .430 .070 .370 .136  .490 .026 

N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 



 
 

 

P18 Pearson Correlation .151 .206 .199 -.181 .103 -.250
*
 .081 1 .363

**
 

Sig. (2-tailed) .196 .076 .087 .120 .382 .030 .490  .001 

N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

totY Pearson Correlation .384
**
 .476

**
 .539

**
 .438

**
 .472

**
 .380

**
 .257

*
 .363

**
 1 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000 .001 .026 .001  

N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 



 

 
 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 75 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 75 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.633 8 

 
 

P11 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 6 8.0 8.0 8.0 

Setuju 45 60.0 60.0 68.0 

sangat setuju 24 32.0 32.0 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

P12 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 7 9.3 9.3 9.3 

tidak setuju 25 33.3 33.3 42.7 

Setuju 18 24.0 24.0 66.7 

sangat setuju 25 33.3 33.3 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

P13 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 1 1.3 1.3 1.3 

tidak setuju 9 12.0 12.0 13.3 

Setuju 44 58.7 58.7 72.0 



 
 

 

sangat setuju 21 28.0 28.0 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

P14 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 6 8.0 8.0 8.0 

tidak setuju 17 22.7 22.7 30.7 

Setuju 39 52.0 52.0 82.7 

sangat setuju 13 17.3 17.3 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

P15 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 3 4.0 4.0 4.0 

tidak setuju 13 17.3 17.3 21.3 

Setuju 37 49.3 49.3 70.7 

sangat setuju 22 29.3 29.3 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

 

P16 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 4 5.3 5.3 5.3 

tidak setuju 23 30.7 30.7 36.0 

Setuju 28 37.3 37.3 73.3 

sangat setuju 20 26.7 26.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

P17 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 3 4.0 4.0 4.0 

tidak setuju 15 20.0 20.0 24.0 

Setuju 34 45.3 45.3 69.3 

sangat setuju 23 30.7 30.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  



 
 

 

 

P18 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 1 1.3 1.3 1.3 

tidak setuju 12 16.0 16.0 17.3 

Setuju 35 46.7 46.7 64.0 

sangat setuju 27 36.0 36.0 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

2. Uji Autokorelasi 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .287
a
 .082 .070 2.54 1.395 

 



 
 

 

a. Predictors: (Constant), Penetapan Harga 

b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

 

3. Uji Analisis Regresi Linear Sedeerhana 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 16.575 2.945  5.627 .000 

Penetapan Harga .252 .099 .287 2.556 .013 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

 

4. Uji T 

                                Hasil Uji T 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 16.575 2.945  5.627 .000 

Penetapan 

Harga 

.252 .099 .287 2.556 .013 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

 

 

5. Uji Koefisien Determinasi 

                         Koefisien Determinasi 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .287
a
 .082 .070 2.524 

a. Predictors: (Constant), Penetapan Harga 

b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

 

 

 
 



 
 

 

Lampiran 3 : 
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