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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan

antara satu dengan lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai

seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian

yang dihajatkan itu sehingga membutuhkan bantuan orang lain dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk itu Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka untuk

mengadakan pertukaran, perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat

dengan cara jual-beli dan semua cara perhubungan. Sehingga hidup manusia

dapat berdiri dengan tegak dan irama hidup ini berjalan dengan baik dan

produktif. Perdagangan atau bisnis adalah suatu yang terhormat di dalam

ajaran Islam, karena itu cukup banyak ayat Al-quran yang menyebut dan

menjelaskan norma-norma perdagangan.

Dalam islam, secara tegas Allah SWT telah memberikan larangan untuk

perbuatan ilegal memakan harta orang lain tanpa proses perniagaan yang sah,

sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah An-Nisaa’ 4:29:
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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.”1

Dalam pandangan Islam, perdagangan atau jual beli adalah sebagian

dari pekerjaan bisnis dan mendapat tempat terhormat dalam ajaran agama.

ُجِل بِیَِدهِ َعمَ :أَيُّ اَْلَكْسِب أَْطیَُب؟ قَالَ : ُسئِلَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ َعْن ِرفَاَعةَ ْبِن َرافِعٍ  ُل اَلرَّ

َحھُ اَْلَحاِكمُ - َوُكلُّ بَْیٍع َمْبُروٍر  اُر َوَصحَّ 2َرَواهُ اَْلبَزَّ

Artinya: “Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya:
Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan
seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih”. (HR Al-
Bazzar.)”

Saat ini keberadaan bisnis di tengah masyarakat menjadi semakin

penting. Hal ini disebabkan selain karena adanya perubahan dalam pola

berbelanja masyarakat yang semakin selektif tetapi juga karena adanya

perubahan cara pandang konsumen terhadap bisnis. Bisnis yang semula

dipandang hanya sebatas penyedia barang dan jasa kini telah berkembang

menjadi tempat rekreasi dan bersosialisasi, sebagai akibat dari perkembangan

dan tuntutan konsumen tersebut, bisnis yang semula dikelola secara tradisional

berubah menjadi bisnis yang semakin inovatif, dinamis dan kompetitif.

Saat ini setiap perusahaan menghadapi persaingan yang ketat,

meningkatnya intensitas persaingan dan jumlah pesaing menuntut perusahaan

untuk selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen serta

1Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Karya Toha Putra
Semarang)

2Mahrus Ali, Terjemahan Lengkap Hadis Bulughul Maram, (Surabaya: Balai
Buku,1990), h. 326
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berusaha memenuhi harapan konsumen dengan cara memberikan pelayanan

yang lebih memuaskan dari pada yang dilakukan oleh pesaing, hanya

perusahaan yang bekualitas yang dapat bersaing dan menguasai pasar.

Untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan volume penjualan,

salah satu usaha yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan adalah dengan

memahami tingkat kepuasan konsumen dari pasar sasarannya. Strategi harus

disusun agar dapat meningkatkan kepuasan konsumen yang telah

direncanakan perusahaan tersebut dan dapat berjalan sesuai tujuan yang

diharapkan. Disamping itu, keberhasilan atau kegagalan suatu produk

tergantung pada tingkat kepuasan konsumen.

Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang

yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap

kinerja suatu produk dan harapan-harapannya. Dengan demikian kepuasan

merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atas kinerja dan harapan. Jika

kinerja berada di bawah harapan maka pelanggan menjadi tidak puas.

Sebaliknya, jika kinerja melebihi harapan maka pelanggan merasa puas.3

Salah satu strategi yang diterapkan untuk meningkatkan kepuasan

konsumen adalah dengan menerapkan sistem marketing mix. Bauran

Pemasaran (marketing mix) merupakan alat bagi marketer yang terdiri dari

berbagai elemen suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar

implementasi strategi pemasaran dapat berjalan sukses.4

3 Philip Kotler, & Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Jilid I, Terjemahan oleh
Benyamin Molan, (Jakarta : Indeks, 2009) h. 138

4Rambat Lupiyoadi, A. Hamdani. Manajemen Pemasaran Jasa, (Jakarta: Salemba
Empat, 2011),h. 58
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Unsur-unsur utama dalam strategi pemasaran adalah 4P dalam

pemasaran yaitu product (produk), place (tempat/metode distribusi), price

(harga), dan promotion (promosi). Keempat faktor ini saling memperkuat dan

jika terkoordinasi dengan baik akan meningkatkan daya tarik penjualan suatu

produk dan jasa. Manajer perusahaan kecil harus memadukan faktor-faktor

tersebut untuk memaksimalkan pengaruh produk atau jasanya terhadap

pelanggan yang berupa perasaan puas atau tidak puas setelah mengkonsumsi

suatu produk atau jasa.5

Salah satu perusahaan yang menerapkan Marketing mix adalah Toko

Buku Zanafa. Toko Buku Zanafa adalah sebuah toko buku yang terletak di

komplek Metropolitan City (MTC)/ Giant Blok A no. 39-41 Panam Tampan

Pekanbaru Riau. Selain sebagai toko buku, Zanafa juga merupakan sebuah

label penerbit yang bernama Zanafa Publishing yang telah menerbitkan lebih

dari 100 judul buku baik yang diterbitkan sendiri maupun bekerjasama dengan

lembaga pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi) dan penerbit terkemuka

tingkat nasional. Toko Buku Zanafa menciptakan lingkungan belanja yang

nyaman dan mengarah pada pendekatan pola perilaku konsumen. Letaknya

yang strategis yang berada pada komplek Metropolitan City (MTC)/ Giant

Panam yang memungkinkan konsumen menjangkaunya dengan mudah serta

menyediakan tempat yang luas, bersih dan nyaman membuat Toko Buku

Zanafa menjadi alterrnatif konsumen dalam berbelaja buku dan alat tulis.

5 Thomas W. Zimmerer, Norman M. Scarborough, dan Doug Wilson, Kewirausahaan
dan Manajemen Usaha Kecil , terjemahan oleh Deny Arnos Kwary, Dewi Fitriasari (Jakarta:
Salemba Empat, 2008), h. 413.
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Ada beberapa jenis perusahaan yang bergerak dalam bisnis peralatan

tulis dan buku yang berkembang di Pekanbaru yang lokasinya berdekatan di

antaranya : Toko Buku Karisma, Toko Buku Al-Mumtaz, dan Toko Buku

Pustaka Timur. Diantara beberapa perusahaan tersebut penulis fokus pada

Toko Buku Zanafa, dikarenakan banyaknya konsumen yang memilih

berbelanja buku pada Toko Buku Zanafa selain itu pelayanan yang diberikan

sangat baik, lokasinya sangat strategis sehingga konsumen mudah dalam

membeli, bahkan harganya sedikit lebih murah dari perusahaan - perusahaan

yang sejenis yang ada di Pekanbaru.

Produk merupakan elemen yang sangat penting dalam pemasaran.

Produk adalah barang atau jasa yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan

konsumen6. Konsumen akan memberikan kesan yang baik terhadap suatu toko

apabila toko tersebut dapat menyediakan barang yang dibutuhkan dan

diinginkan oleh konsumen.7

Harga sangat berhubungan dengan nilai dasar persepsi konsumen

berdasarkan dari keseluruhan unsur bauran pemasaran dalam menciptakan

suatu gambaran dan pengalaman bertransaksi. Tingkat harga pada suatu toko

dapat mempengaruhi cara berpikir konsumen terhadap unsur-unsur lain dari

bauran pemasaran. Contohnya tingkat harga sering kali dianggap dapat

mencerminkan kualitas dari barang dagangan dan pelayanaan yang diberikan

6Ibid
7 Crishtina Widhya Utami, Manajemen Ritel: Strategi dan Implementasi Operasional

Bisnis Ritel Modern di Indonesia,  (Jakarta: Salemba Empat, 2010),h. 86
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sehingga pada akhirnya juga akan mempengaruhi konsumen dalam

menentukan pilihannya untuk berbelanja disebuah toko.8

Toko Buku Zanafa adalah satu-satunya toko buku dengan konsep toko

buku diskon, sesuai dengan misinya membantu dan merangsang siswa,

mahasiswa dan masyarakat membeli buku-buku yang diperlukan. Diskon

diberikan sepanjang masa dari 5% s/d 75%. Zanafa mencoba membuat konsep

toko buku diskon semua buku dengan harga penerbit. Selama ini konsep

diskon yang berkembang di masyarakat adalah barang dinaikkan dulu baru

didiskon. Zanafa ingin mematahkan pandangan seperti itu, bahwa diskon Toko

Buku Zanafa adalah diskon yang sesungguhnya dengan tidak menaikkan harga

buku. Katalog penerbit sengaja diletakkan di kasir untuk membuktikan bahwa

diskon zanafa adalah diskon yang benar tidak ada rekayasa harga.

Tempat merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam

mendukung kesuksesan penjualan produk yang dipasarkan toko buku,

mengingat Toko Buku Zanafa berada di pusat bisnis strategis dan terpadat di

Pekanbaru, yang terdiri dari Mall Giant dan ratusan usaha pendukung dalam

bentuk kounter-kounter, dimana kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dari

kompleks ini, maka toko buku Zanafa menjadi salah satu pilihan masyarakat

memenuhi kebutuhan Sekolah, Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi dan

masyarakat umum mencari Alat Tulis Kantor dan literatur-literatur yang

dibutuhkan.

8 Ibid
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Toko Buku Zanafa berpenampilan elegan dan moderen, kesan tampilan

luar yang mewah dan interior ruangan yang didesain oleh ahlinya membuat

siapapun nyaman berada di dalamnya, pengunjung akan dimanjakan dengan

mudahnya mencari katalog buku melalui komputer dan suasana nyaman full

AC menambah betah berlama-lama di dalamnya untuk mencari buku-buku

yang diperlukan.9

Berdasarkan uraian tersebut diatas menyebabkan penulis tertarik untuk

meneliti bagaimana pengaruh marketing mix yang telah diterapkan Toko Buku

Zanafa dalam meningkatkan kepuasan konsumen dan bagaimana pandangan

ekonomi islam terhadap penerapan marketing mix di Toko Buku Zanafa dalam

bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul PENGARUH

MARKETING MIX TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN TOKO

BUKU ZANAFA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI

ISLAM.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis membatasi masalah

yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengaruh marketing mix terhadap

kepuasan konsumen Toko Buku Zanafa ditinjau menurut perspektif Ekonomi

Islam.

9www.Zanafa.com. Diakses tanggal 29 oktober  2014
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C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan

masalah sebagai berikut:

1. Apakah marketing mix secara simultan berpengaruh signifikan terhadap

kepuasan konsumen Toko Buku Zanafa?

2. Bagaimana tinjauan perspektif ekonomi islam terhadap marketing mix

dalam meningkatkan kepuasan konsumen Toko Buku Zanafa?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

1) Untuk menjelaskan pengaruh marketing mix dalam mempengaruhi

kepuasan konsumen Toko Buku Zanafa

2) Untuk menjelaskan pandangan Islam terhadap marketing mix yang

diterapkan oleh Toko Buku Zanafa dan kepuasan konsumen yang

diperoleh dari kegiatan konsumsi yang telah dilakukan

2. Manfaat Penelitian

1) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi

kepada masyarakat sebagai konsumen dan pemilik Toko Buku Zanafa

tentang pengaruh marketing mix yang telah diterapkan terhadap

kepuasan konsumen yang telah dicapai.

2) Menambah pengetahuan bagi penulis sendiri dalam mengaplikasikan

ilmu dan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan di Jurusan



9

Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau.

3) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi

Syariah (SE. Sy) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan

Syarif Kasim Riau.

E. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil

lokasi di Toko Buku Zanafa komplek Metropolitan City (MTC)/ Giant

Blok A no. 39-41 Panam Tampan Pekanbaru Riau

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah konsumen Toko Buku Zanafa

sedangkan objek dari penelitian ini adalah pengaruh marketing mix

terhadap kepuasan konsumen Toko Buku Zanafa ditinjau menurut

perspektif Ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

diterapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.10 Didalam

penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh konsumen yang

berbelanja di Toko Buku Zanafa.

10 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 55
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Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak

diselidiki, dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Pengambilan

sampel untuk konsumen dalam penelitian ini melalui kuesioner dengan

metode convenience sampling, yaitu peneliti memiliki kebebasan untuk

memilih siapa saja yang ditemui untuk dijadikan sampel, bila dipandang

orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Dikarenakan jumlah konsumen Toko Buku Zanafa sangat banyak dan

tidak dapat dipastikan jumlahnya dengan tepat untuk dijadikan populasi,

serta keterbatasan waktu dan biaya yang penulis miliki, maka penulis

menetapkan jumlah sampel sebanyak 100 orang sebagai perwakilan dari

populasi atau sampel.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data:

a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari subjek

penelitian di lapangan yaitu di Toko Buku Zanafa komplek

Metropolitan City (MTC)/ Giant Blok A no. 39-41 Panam Tampan

Pekanbaru Riau.

b. Data sekunder, yaitu data yang penulis peroleh dari tempat penelitian

yang disesuaikan dengan keperluan penelitian serta buku-buku,

artikel-artikel, dan jurnal-jurnal yang berkenaan dengan pokok

pembahasan yang kemudian akan ditinjau dari persperktif ekonomi

islam.
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5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data

sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan

orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan

untuk mengumpulkan data dengan cara membagi daftar pertanyaan

kepada responden agar responden tersebut memberikan jawabannya.11

6. Model Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh marketing mix

terhadap kepuasan konsumen Toko Buku Zanafa. Penelitian terdiri dari

empat variabel independent (X) yaitu produk, harga, lokasi/tempat dan

promosi dan satu variabel dependent (Y) yaitu kepuasan konsumen Toko

Buku Zanafa.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas penulis

membuat model kerangka berpikir yang menjelaskan sistematika kerja

penelitian ini yaitu sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini:

11 Suliyanto, Metode Riset Bisnis, (Yogyakarta: Andi, 2009), h. 140
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Gambar 1.1. Kerangka Berpikir

7. Hipotesa Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan atau anggapan yang sifatnya sementara

tentang fenomena tertentu yang akan diselidiki.12 Hipotesis merupakan

pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam

penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik.

Dalam penelitian tentang pengaruh marketing Mix terhadap kepuasan

konsumen Toko Buku Zanafa ditinjau menurut perspektif ekonomi islam,

maka dapat dikemukakan hipotesisnya sebagai berikut:

H0 : Marketing mix secara simultan tidak berpengaruh signifikan

terhadap kepuasan konsumen Toko Buku Zanafa

Ha : Marketing mix secara simultan berpengaruh signifikan

terhadap kepuasan konsumen Toko Buku Zanafa

12 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),
h. 17

Kepuasan
Konsumen (Y)

Marketing Mix (X)

Produk (X1)
Harga (X2)
Lokasi/Tempat (X3)

Promosi (X4)
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8. Konsep Operasional Variabel

Berdasarkan landasan teoritis yang telah ada, penulis merasa perlu

untuk menyusun sebuah konsep operasional variabel merupakan pondasi

untuk menyusun instrumen penelitian nantinya. Adapun konsep

operasional variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Konsep Operasional Variabel

VARIABEL SUB
VARIABEL

INDIKATOR PENGUKURAN

Marketing
mix (X)

Produk (X1) 1. Keanekaragaman
2. Kualitas
3. Pelayanan

Skala likert

Harga (X2) 1. Penetapan harga
sesuai dengan
manfaat

2. Potongan harga
3. Harga lebih

murah
dibandingkan
dengan pesaing

4. Kesesuaian
dengan daya beli
konsumen

5. Sesuai dengan
kualitas produk

Skala likert

Lokasi (X3) 1. Akses
2. Visibilitas
3. Lalu lintas
4. Tempat parkir
5. Lingkungan

Skala likert

Promosi (X4) 1. Jangka waktu
promosi

2. Ketepatan atau
kesesuaian
sasaran promosi

3. Kualitas promosi

Skala likert

Kepuasan
konsumen
(Y)

1. Penyediaan
layanan yang
baik

2. Kecepatan

Skala likert
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bekerja
3. Daya tanggap
4. Kemampuan

mengetahui
5. Kemampuan

memberi
perhatian

9. Analisa Data

a. Teknik Skala Likert

Skala likert digunakan untuk mengukur tanggapan atau respon

seseorang tentang objek sosial.13 Pada skala likert peneliti harus

merumuskan sejumlah pertanyaan mengenai suatu topik tertentu dan

responden diminta untuk memilih apakah ia sangat setuju, setuju,

netral/ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju terhadap

pertanyaan tersebut. Setiap pilihan jawaban memiliki bobot yang

berbeda dan seluruh jawaban responden dijumlahkan berdasarkan

bobotnya sehingga menghasilkan suatu skor tunggal mengenai suatu

topik tertentu.14

Tabel 1.2 Skala Skor Penilaian

13 Suliyanto, Op cit, h. 82
14 Morissan, Andy Corry W dan Farid Hamid U, Metode Penelitian Survei, (Jakarta:

Kencana, 2012), h. 88

No Alternatif Skor
1. Sangat Setuju 5
2. Setuju 4
3. Netral 3
4. Tidak Setuju 2
5. Sangat Tidak Setuju 1
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b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan alat analisis

kuantitatif, yaitu alat analisis yang menggunakan model-model, seperti

matematika, model statistik, dan ekonometrik. Hasil analisis disajikan

dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan

diinterpretasikan dalam bentuk suatu uraian.15 Dalam penelitian ini

menggunakan program SPSS versi 17.0 Teknik pengujian data pada

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Validitas sebuah alat ukur ditunjukkan dari kemampuan nya

mengukur apa yang seharusnya diukur. Demikian juga

kuesioner riset. Kuesioner riset dikatakan valid apabila

instrumen tersebut benar-benar mampu mengukur besarnya nilai

variabel yang diteliti.16 Uji validitas dilakukan dengan

menggunakan korelasi antara skor masing-masing bukti

pertanyaan dengan skor total. Teknik populasi yang digunakan

adalah Pearson’s Corelation Product moment. Uji validitas ini

dilakukan untuk mengetahui apakah item-item pertanyaan dalam

instrumen penelitian dapat menunjukkan variabel penelitian.

Syarat yang ditentukan untuk menyatakan kebenaran tiap

instrumen pengukur/atribut adalah: pertama, bila skor tiap

15 Ibid, h. 30
16 Suliyanto, Op cit,  h. 146
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pertanyaan berkorelasi positif dengan skor total. Kedua, peluang

ralat (p) maksimal adalah 0.05.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu alat ukur kestabilan hasil

akhir. Sehingga bilamana alat ukur yang sama digunakan untuk

menguji instrumen yang sama akan menghasilkan data yang

dapat dipercaya (reliable). Uji reliabilitas ini dilakukan untuk

mengetahui adanya penyimpangan atau deviasi yang mungkin

disebabkan adanya berbagai faktor acak dalam proses

pengukuran. Uji reliabilitas ini digunakan dengan menggunakan

perkiraan Cronbach’s Coefficient Alpha yang menunjukkan

bagaimana tingginya butir-butir dalam kuesioner berkorelasi

atau berinteraksi .

Instrumen yang dipakai dalam variabel dikatakan handal

(Reliable) apabila memiliki Cronbach lebih 0,60.17 Bila suatu

alat ukur diuji berulang kali untuk mengukur gejala yang sama

dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat

tersebut dikatakan reliable. Semakin tinggi koefisien alpha

berarti semakin baik instrumen pengukuran.18

17 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Badan Penerbit
UNDIP, Semarang, 2005, hlm. 41 – 45

18 Uma Sekaran, Metode Penelitian untuk Penelitian, (Jakarta: Salemba Empat, 2006),
Edisi Empat, h. 42
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c. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah dalam

model regresi variabel bebas atau variabel terikat memiliki data

yang berdistribusi normal atau tidak. Model yang paling baik

adalah apabila datanya berdistribusi normal atau mendekati

normal. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan

mengikuti arah diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi

normalitas. Sebaliknya, jika data menyebar jauh dari garis

diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.19

2. Uji Asumsi Klasik

a. Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas

(independen).20 Model regresi dikatakan bebas Multikolinearitas

jika Variance Inflation Factor (VIF) disekitar angka 1, dan

mempunyai angka tolerance mendekati 1. Jika korelasi antar

variabel independen lemah (dibawah 0,5) maka dapat dikatakan

bebas multikolinearitas.

b. Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu

19 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2005), Cet. 8, h.25
20 Imam Ghozali, Op cit, h. 95
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pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau

tidak terjadi heterokedastisitas.21 Untuk melakukan pengujian

terhadap asumsi ini dilakukan dengan menggunakan analisis

grafik plots. Apabila titik-titik menyebar secara acak baik diatas

maupun dibawah angka nol pada sumbu Y maka dinyatakan

tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan untuk menguji suatu model apakah

antara variabel pengganggu masing-masing variabel bebas

saling mempengaruhi.22

Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu

model regresi dilakukan melalui uji Durbin Watson. Jika

dl>d>4-du, maka dikatakan tidak ada autokorelasi.

3. Uji Regresi Berganda

Dalam menganalis data yang diperoleh dari kegiatan penelitian

ini, penulis menggunakan metode regresi linear berganda, yaitu

21 Ibid, h. 125
22 Husein Umar, Metode Riset Bisnis, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm

188.
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analisis tentang hubungan antara variabel dependen dengan dua

atau lebih variabel independen.23

Hubungan antara variabel dependen dengan variabel

independen ditunjukkan dalam persamaan:

Y = a +b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e

Dimana:

Y = Kepuasan konsumen

X1 = Produk

X2 = Harga

X3 = Lokasi/tempat

X4 = Promosi

a = Konstanta

b1...b5 = Koefisien regresi masing-masing variabel

e = Kesalahan pengganggu (disturbance terma), artinya

nilai-nilai dari variabel lain yang tidak dimasukkan

dalam persamaan. Nilai ini biasanya tidak dihiraukan

dalam perhitungan

23 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2006), h.296
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4. Uji Hipotesis

1. Uji Hipotesis I : Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel

dependen/terikat.24 Untuk menguji kebenaran hipotesis pertama

digunakan uji F yaitu untuk menguji keberartian regresi secara

keseluruhan dengan rumus hipotesis sebagai berikut:

H0: b1=b2=b3=b4=0

Ha: b1≠b2≠b3≠b4≠0

Pengujian dengan menggunakan uji F variasinya adalah

dengan membandingkan Fhitung (Fh) dengan Ftabel (Ft) pada

α=0,05 apabila hasilnya menunjukkan:

a. Fh≥Ft, maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya variasi dari

model regresi berhasil menerangkan  variasi variabel bebas

secara keseluruhan, sejauh mana pengaruhnya terhadap

variabel terikat.

b. Fh <  Ft, maka H0 diterima dan Ha ditolak artinya variasi dari

model regresi tidak berhasil menerangkan variabel bebas

secara keseluruhan, sejauh mana pengaruhnya terhadap

variabel terikat.

24 Imam Ghozali, Op cit, h. 88
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2. Uji Hipotesis II: Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam

menerangkan variasi variabel dependen.25Langkah pertama

yang dilakukan adalah menentukan koefisisen regresi (βi) yang

paling besar, selanjutnya dilakukan pengujian secara parsial

melalui uji t. Adapun rumusan hipotesis yang menggunakan uji

t adalah sebagai berikut:

H0: b1=b2=b3=b4=0

Ha: b1≠b2≠b3≠b4≠0

Pengujian dilakukan melalui uji t dengan membandingkan

thitung (th) dengan ttabel (tt) pada ≠ 0,05. Apabila hasil

perhitungan menunjukkan:

a. th ≥ t0 maka H0 ditolah dan Ha diterima, artinya variasi

variabel bebas dapat menerangkan variasi variabel terikat

dan terdapat pengaruh diantara kedua variabel yang diuji.

b. th < tt maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya variasi

variabel bebas tidak dapat menerangkan variabel terikat dan

tidak terdapat pengaruh antara kedua variabel yang diuji.

5. Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur

seberapa jauh kemampuan modelmdalam menerangkan variasi

25 Ibid
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variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol

dan satu.26 Semakin tinggi nilai koefisien determinasi akan

semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan

perilaku variabel dependen.

Untuk mengetahui besarnya persentase variabel independen

(Marketing Mix) dalam mempengaruhi variabel dependen

(kepuasan konsumen), dilakukan analisa koefisien determinasi,

dengan formulasi:

KD = R2 x 100%

Keterangan:

KD = Koefisien determinasi

R = Koefisien Korelasi

Setelah diketahui hasil dari perhitungan diatas, barulah

diketahui seberapa besar pengaruh marketing mix terhadap

kepuasan konsumen.

10. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul maka peneliti mengolah data tersebut dengan

menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode deduktif, yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan

mengemukakan persoalan-persoalan secara umum kemudian dianalisa

dan diambil kesimpulan secara khusus.

26 Ibid, h. 87
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b. Metode induktif, yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan

menggunakan persoalan-persoalan yang bersifat khusus kemudian

dianalisa dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.

c. Metode deskriptif, yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan

sesuatu sesuai fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisa

dari data yang ada untuk dijadikan kesimpulan.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.3 Penelitian terdahulu

NAMA
PENELITI

JUDUL VARIABEL
YANG DIPAKAI

HASIL
PENELITIAN

Puspita Dewi
(2009)27

Pengaruh bauran
pemasaran kartu
kredit terhadap
kepuasan nasabah
pada PT. Bank
Riau Cabang
Bangkinang

Bauran pemasaran
(X)
1. Strategi produk
2. Strategi Harga
3. Strategi

distribusi
4. Strategi

Promosi
Kepuasan konsumen
(Y)

Hasil dari penelitian
ini adalah bauran
pemasaran (produk,
harga, distribusi,
promosi)
mempengaruhi
kepuasan nasabah
pada PT. Bank Riau
Cabang
Bangkinang.

Ibnu ‘Athoillah
(2009)28

Pengaruh
marketing mix
terhadap kepuasan
konsumen di
Alfamart Tirto
Agung
Tembalang
Semarang

Bauran pemasaran
(X)
1. Produk
2. Harga
3. Lokasi/

distribusi
4. Promosi
Kepuasan konsumen
(Y)

Hasil dari penelitian
ini menunjukkan
marketing mix
secara bersama-
sama pengaruh
terhadap kepuasan
konsumen di
Alfamart Tirto
Agung Semarang.

Tri Wahyudi dan
Yopa Eka

Analisis pengaruh
marketing mix

Marketing mix (X)
1. Produk

Hasil dari penelitian
ini adalah variabel

27 Puspita Dewi, “Pengaruh Bauran Pemasaran Kartu Kredit Terhadap Kepuasan Nasabah
Pada PT. Bank Riau Cabang Bangkinang”, Skripsi Tidak Dipublikasikan, Universitas Sultan Syarif
Kasim, Riau, 2009

28 Ibnu ‘Athoillah, “Pengaruh marketing mix terhadap kepuasan konsumen di Alfamart
Tirto Agung Tembalang Semarang”, Skripsi Tidak Dipublikasikan, Institut Agama Islam Negeri
Walisongo,Semarang, 2009
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Prawatya (Jurnal
2012)29

terhadap kepuasan
konsumen sepeda
motor

2. Harga
3. Tempat atau

saluran
distribusi

4. Promosi
5. Orang
6. Custumer

service
7. Proses
8. Kesetiaan
9. Respon keluar
10. Respon

kedalam
Kepuasan
konsumen (Y)

produk, harga,
promosi dan
pelayanan
konsumen
merupakan variabel
yang paling
signifikan
mempengaruhi
variabel kepuasan
konsumen. Variabel
lainnya yang
mempunyai
pengaruh sangat
besar terhadap
kepuasan pelanggan
adalah variabel
faktor luar (residu).

Erlangga Tahta
Kusumanegara
(2012)30

Analisis pengaruh
harga, keragaman
produk, dan
kualitas pelayanan
terhadap kepuasan
konsumen dalam
melakukan
pembelian di
Baskin
Robbins ice
Cream Mal
Ciputra
Semarang

Variabel X
1. Harga
2. Keraganan

Produk
3. Kualitas

pelayanan
Kepuasan
Konsumen (Y)

Dari hasil penelitian
menunjukkan
bahwa variabel
harga, variable
keragaman produk,
dan variabel kualitas
pelayanan
berpengaruh positif
signifikan
terhadap kepuasan
konsumen.

Diandaris
Nurhandika
Rahman (2013)31

Pengaruh kualitas
pelayanan,
fasilitas, persepsi
harga, dan lokasi
terhadap kepuasan
konsumen pada
pemancingan
Ngrembel Asri
Gunungpati
Semarang

Variabel X
1. Kualitas

pelayanan
2. Fasiltas
3. Persepsi harga
4. Lokasi
Kepuasan konsumen
(Y)

Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa variabel
kualitas pelayanan,
fasilitas, persepsi
harga dan lokasi
memberikan
pengaruh secara
parsial dan simultan
terhadap kepuasan
konsumen
.

29 Tri Wahyudi dan Yopa Eka Prawatya, “Analisis Pengaruh Marketing Mix Terhadap
Kepuasan Konsumen Sepeda Motor”, Jurnal ELKHA Vol.4, No 2,Oktober  2012

30 Erlangga Tahta Kusumanegara,” Analisis Pengaruh Harga, Keragaman Produk Dan
Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Melakukan Pembelian di Baskin
Robbins Ice Cream Mal Ciputra Semarang”, Skripsi Tidak Dipublikasikan, Universitas
Diponegoro, Semarang, 2012

31 Diandaris Nurhandika Rahman, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas, Persepsi
Harga, Dan Lokasi Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Pemancingan Ngrembel Asri Gunungpati
Semarang”, Skripsi Tidak Dipublikasikan, Universitas Negeri Semarang, 2013
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G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian

ini, maka penelitian dibagi kepada beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang,

batasan masalah, rumusan masalah tujuan dan manfaat

penelitian, metodologi penelitian, penelitian terdahulu dan

sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

Didalam bab ini penulis akan menguraikan tentang sejarah

singkat tempat penelitian, visi misi dan karakteristik

tempat penelitian serta struktur organisasi tempat

penelitian.

BAB III : LANDASAN TEORI

Didalam bab ini penulis akan mengemukakan konsep-

konsep yang mendukung pelaksanaan penelitian ini yang

terdiri dari pengertian pemasaran, pengertian marketing

mix, dasar hukum pemasaran, sistem pemasaran dalam

Islam, pengertian kepuasan konsumen, dan kepuasan

konsumen dalam sistem Ekonomi Islam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini penulis akan menguraikan pembahasan

dari hasil penelitian tentang pengaruh marketing mix

terhadap kepuasan konsumen Toko Buku Zanafa serta

pandangan ekonomi islam terhadap penerapan marketing

mix di Toko Buku Zanafa
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BAB V : PENUTUP

Didalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari

pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti. Sera

mencoba memberikan saran-saran yang dapat yang dapat

dijadikan pedoman dalam menanggulangi permasalahan

yang dihadapi.


