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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sulawesi tenggara sebagai bagian dari Indonesia menyiapkan sarana dan

prasarana wisata alam yang ada di wilayah masing masing seperti Pantai

Toronipa. Pantai Toronipa sering dikunjungi oleh masyarakat terutama

masyarakat Kota Kendari. Untuk menarik wisatawan maka sangat penting untuk

ramah, jujur, dan menyiapkan tempat tempat untuk beristirahat dan tempat

berbelanja. Menejemen objek wisata pada dasarnya adalah berkaitan dengan

bagaimana memuaskan konsumen atau memberikan pelayanan yang berkualitas.

Manusia sebagai pelaku ekonomi tidak terlepas dari kebutuhan, baik itu

kebutuhan primer, sekunder maupun kebutuhan tersier. Kebutuhan manusia

termaksud pilihan konsumsi untuk mendorong manusia memproduksi suatu

barang, khususnya berpengaruh pada tingkat sistem ekonomi. Kebiasaan

masyarakat dalam menggunakan sumber daya alam dan manusia dalam rangka

memperoduksi berbagai komoditi, untuk kemudian disalurkan (didistribusikan)

komoditi tersebut kepada berbagai masyarkat individu dan kelompok yang ada

dalam suatu masyarakat.

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk

mendapatkan sebuah produk atau jasa1. Dalam kehidupan bisnis, haga merupakan

salah satu faktor penting yang mempengaruhi pemasaran suatu produk, tinggi

1Ismail Nawawi, Islam dan Bisnis, (Surabaya: VIV Press, 2011), hal. 751
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rendahnya harga selalu menjadi perhatian utama para konsumen saat mereka

mencari suatu produk. Sehingga harga yang ditawarkan menjadi bahan

pertimbangan khusus, sebelum mereka memutuskan untuk membeli barang

maupun menggunakan suatu jasa.

Persaingan seperti sekarang ini, para pedagang dituntut untuk menawarkan

produk yang berkulitas dan mempunyai nilai lebih, sehingga tampak berbeda

dengan produk pesaing. Harga merupakan salah satu faktor yang menjadi

pertimbangan konsumen sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk.

Pertama hal yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh pengelola objek wisata

selain memiliki keunggulan/keunikan dalam produk jasa wisatanya yaitu fokus

pada strategi pemasaran khususnya dalam penetapan harga. Karena harga

merupakan satu satunya unsur bauran pemasaran yang meberikan pemasukan atau

pendapatan bagi perusahaan2.

Apabila pengelola salah dalam menetapkan harga maka akan mengganggu

kegiatan oprasional dan akan mengancam kelangsungan usaha. Penetapan harga

berperan penting dalam keputusan berkunjung wisatawan, harga yang ditetapkan

oleh pengelola hendaknya menyesuaikan dengan harapan wisatawan yang datang

berkunjung.

Selain itu pemerintah juga memberikan kesempatan kepada masyarakat

sekitar untuk melakukan kegiatan usaha didalam kawasan objek wisata, sehingga

memberikan kontribusi kepada masyarkat pedagang sebagai pelaku usaha dan

2 Tjiptono, Fandy. 2008. Pemasaran Jasa. Edisi Ketiga. Malang : Penerbit Bayumedia.
Hal 151
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telah menjadi mata pencarian masyarakat dikawasan wisata. Pada umumnya

pedagang kios memproduksi atau menjual makanan dan minuman yang siap saji

untuk di distribusikan kepada wisatawan yang datang berkunjung. Minimnya

tempat perbelanjaan yang ada di kawasan pantai mendorong masyarakat untuk

menjual produk dagangannya dengan harga yang sangat relatif tinggi.

Harga produk yang di produksi didapatkan dengan harga yang rendah

kemudian dijual kembali dengan harga yang sangat tinggi dengan alasan tidak

adanya pertokoan atau swalayan tempat berbelanja yang murah sehingga

masyarkat pedagang kios menetapkan harga prodaknya dengan harga yang tinggi.

Apabila harga barang turun permintaan akan bertambah dan apabila harga barang

naik permintaan berkurang3. semakin mahal harga maka akan semakin sedikit

jumlah permintaan atas produk jasa yang bersangkutan dan sebaliknya (hukum

permintaan). Pedagang menetapkan harga produknya tanpa melihat kondisi sosial

ekonomi wisatawan yang datang berkunjung, seperti halnya masyarakat atau

wisatawan yang ekonominya cukup, bahkan kurang dari cukup  pada umumnya

merasa bahwa produk yang dijual dengan harga yang tinggi secara tidak langsung

masyarakat membeli dangan terpaksa.

Berbeda dengan masyarakat atau wisatawan yang ekonominya tergolong

tinggi atau orang kaya, dengan harga jual produk relatif tinggi menganggap bahwa

hal tersebut biasa biasa saja sehingga secara tidak langsung mereka membeli tanpa

merasa dirugikan sama sekali. Salah satu jenis komoditi yang banyak dijual oleh

3Sukardi, Ekonomi 1, Puasat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta,
2019, Hal. 37-38.
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pedagang kios di pantai Toronipa seperti makanan ringan, minuman, sabun,

sampo, dan bahan bahan masukan. Semua jenis barang tersebut dijual dengan

harga yang sangat tinggi.

Pemasaran dalam bisnis islam adalah aktifitas yang dilandasi oleh saling

ridha dan rahmat antara penjual dan pembeli, dalam sebuah aktivitas di dalam

sebuah pasar. Etika dalam pemasaran mencakup beberapa bahasan pertama etika

pemasaran dalam konteks produk yang meliputi produk yang halal dan tayyib,

produk yang berguna dan dibutuhkan, produk yang berpotensi ekonomi atau

benefit, produk yang bernilai tambah tinggi, dalam jumlah yang berskala ekonomi

dan sosial, produk yang dapat memuaskan masyarakat. Kedua, etika pemasaran

dalam konteks harga yang meliputi, beban biaya produksi yang wajar, sebagai alat

kompetisi yang sehat, diukur dengan kemempuan daya beli masyarakat, margin

perusahaan yang layak, sebagai alat dan daya tarik konsumen4.

Perilaku merupakan sebuat tindakan atau perbuatan manusia yang

kelihatan atau tidak kelihatan yang didasari ataupun tidak didasari termasuk di

dalamnya cara berbicara, cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala

sesuatu yang datangnya dari luar maupun dari dalam dirinya. Perilaku adalah

tanggapan atau rekasi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) tidak saja

badan atau ucapan5.

4 Muhammad dan Alimin, etika perlindungan konsuen dalam islam, (yogyakarta:BPFE,
2004), hal 76-77

5 Zakiyah dan Bintang Wirawan, Pemahaman Nilai-Nilai Syari’ah Terhadap Perilaku
Berdagang(Studi pada Pedagang di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung), Jurnal Sociologie,
Vol. 1, No. 4, h. 331.
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Berdasarkan hasil pengamatan awal di lapangan tepatnya di pantai wisata

Toronipa ada sebagian besar pelaku usaha atau pedagang yang menjual produk

dagangannya dengan harga yang sangat tinggi. Mereka menetapkan harga

produknya dengan alasan untuk memperoleh keuantungan yang besar tanpa

memperhatikan daya beli wisatawan.

Selain di dalam kawasan pantai Toronipa, ada juga pelaku usaha atau

pedagang yang menjual di luar kawasan pantai Toronipa dengan menjual berbagai

macam komoditi yang tidak jauh berbeda  dengan produk yang dijual oleh

pedagang yang berada di kawasan pantai Toronipa. Sementara pedagang yang

berada diluar kawasan pantai mereka menjual produknya dengan harga yang

relatif murah dengan komoditi yang sama.

Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konflik

dan konsekuensi yang berdampak berjangkauan jauh. Tindakan penetapan harga

yang melanggar etika dapat menyebapkan para pedagang tidak disukai oleh para

pembeli, para pembeli bisa menjauhi para pedagang tersebut bahkan para pembeli

dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pedagang6.

Para pembeli atau konsumen biasanya bercerita tentang kekecewaan

mereka terhadap apa yang telah mereka alami setelah berbelanja. Hal ini mereka

lakukan karena sejumlah uang yang telah mereka keluarka tidak sesuai dengan

manfaat atau nilai produk yang mereka terima. Perlu diingat bahwasanya

pelanggan seringkali membandingkan produk yang dipersepsikan dengan produk

6Muhammad Birusman Nuryadin,”Harga Dalam Perspektif Islam”, Mazahib, Vol. IV, No. 1
(Juni, 2007) Hal. 86.
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yang diharapkan. Jika persepsi produk berbeda dibawah produk yang diharapkan,

pelanggan akan merasa kecewa. Akan tetapi sebaliknya jika persepsi produk

memenuhi atau bahkan melebihi harapan mereka mereka akan merasa puas dan

cenderung akan menggunakan penyedia jasa itu lagi.

Para konsumen atau pembeli tidak segan segan meburukkan para

pedagang yang telah mengecewakan mereka dengan menceritakan kejadian

kejadian mengecewakan yang telah mereka alami. mereka bisa menceritakan

kepada keluarganya atau kepada tetangganya atau kepada teman teman dekatnya.

Cerita dari mulut kemulut ini cukup besar dampak negatifnya terhadap citra dan

posisi pedagang, apabila cerita dari mulut kemulut ini semakin menyebar dan

melebar maka nama baik pedagang akan tercemar, dan hal ini jelas akan

menimbulkan kerugian dan ancaman yang cukup serius bagi para pedagang di

kawasan pantai.

Kadang kala ada sebagian orang yang sulit sekali melakukan pertukaran

yang disebapkan oleh masalah harga. Permasalahan harga ini seringkali

dikeluhkan oleh konsumen mana kala harga barang ia butuhkan sulit terjangkau

karena ketidak sesuaian antara nilai barang dengan sumber daya yang dimiliki

oleh konsumen tersebut, atau mungkin disebapkan oleh barang yang ditawarkan

kepada para konsumen nilainya yang dianggap tinggi oleh pihak pedagang

sehingga tidak sesuai dengan pandangan pihak konsumen yang menganggap

bahwa nilai barang tersebut adalah tidak tinggi atau tidak seperti yang dikatakan

oleh pihak pedagang.
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Kekecewaan para konsumen atau wisatawan tidak terlapas dari ulah para

perilaku para pedagang terutama sekali dalam mentapkan harga barang yang

ditawarkan kepada para konsumen atau wisatawan maupun calon konsumen.

Perilaku para pedagang dikeluhkan oleh para konsumen di kawasan pantai

Toronipa. Penetapan harga produk akan berdampak pada daya beli wisatawan.

Besar kecilnya harga mempengaruhi kualitas jasa atau produk yang akan dibeli

oleh konsumen, Harga mempengaruhi konsumen dalam membuat keputusan

pembelian.

Pada kesempatan peneliti mencoba memahami harga produk dalam

pengelolaan pedagang kios yang berada di kawasan wisata pantai Toronipa guna

menjembatani kepentingan wisatawan, masyarakat pedagang dan lain lain.

Terutama  dalam pengelolaan sitem ekonomi perdagang yang berkualitas dan

memberikan manfaat secara terus menerus kepada semua pihak. Hal ini juga

didasarkan pada permasalahan rencana kurangnya pemantauan mengenai harga

produk yang terlalu tinggi yang mengakibatkan adanya perselisihan antara

pedagang kios dan wisatawan pada obyek wisata yang ada di kelurahan Toronipa

Kecamatan Soropia menimbulkan beberapa tanggapan negatif, terutama dari

pihak wisatawan pantai Toronipa.

Berdasarkan hal tersebut maka menjadi bagian penting untuk dilakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Harga Produk dan Perilaku Pedagang

Kios Terhadap Keputusan Membeli Wisatawan Di Pantai Toronipa

Kecamatan Soropia Dalam Tinjauan Ekonomi Islam” dapat memberikan
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pemahaman kepada pedagang kios dalam berdagang dan berperilaku yang sesuai

dengan koridor ekonomi islam.

B. Batasan masalah

Berdasarkan identifkasi masalah yang ada, yaitu terdapat beberapa faktor

yang mempengaruhi keputusan membeli wisatawan terhadap harga produk dan

perilaku pedagang di pantai Toronipa Kecamatan Soropia. Maka penelitian ini

memfokuskan pada faktor yaitu, harga produk, perilaku pedagang kios, terhadap

keputusan membeli wisatawan di pantai Toronipa Kecamatan Soropia.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan dari hasil uraian latar belakang diatas maka masalah yang

akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh harga produk dan perilaku pedagang kios terhadap

keputusan membeli wisatawan di pantai Toronipa Kecamatan Soropia?

2. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap penetapan harga produk dan

perilaku pedagang kios dalam keputusan membeli wisatawan di pantai

Toronipa Kecamatan Soropia?

D. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui pengeruh harga produk dan perilaku pedagang kios

terhadap keputusan memebeli wisatawan di pantai Toronipa Kecamatan

Soropia.
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b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap penetapan harga

produk dan perilaku pedagang kios dalam keputusan membeli wisatawan

di pantai Toronipa Kecamatan Soropia.

E. Manfaat penelitian

1. Secara peraktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu masukan

bagi  masyarakat dan juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya pada program ekonomi islam yang ingin

mengembangkan penelitian ini.

2. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan atau

efaluasi bagi pedagang kios untuk mengetahui manajemen pemasaran produk

syariah dalam meningkatkan keputusan membeli wisatawan.


	BAB I PENDAHULUAN

