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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian relevan

Penelitian relevan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

yang dilakukan oleh Adriel Jordan Anggono Sunarti fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2018 yang membahas masalah

“Pengaruh Harga dan Word Of Mouth Terhadap Keputusan Berkunjung (Survei

Pada Pengunjung Wisata Paralayang, Kota Batu) titik fokus pada penelitian ini

yaitu hanya pada harga dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Penelitian ini dijadikan penelitian relevan, karena memiliki relevansi kesamaan

dalam hal fokus penelitian yakni pengaruh harga terhadap kepuasan pengunjung

di wisata Paralayang Kota Batu dan juga menggunakan metode penelitian yang

sama. Hasil dari penelitian ini menjadi dasar perbandingan dengan penelitian yang

akan dilakukan, meskipun dalam penelitian ini terdapat perbedaan dari segi lokasi

penelitian maupun hal-hal lain dari segi tekhnis pelaksanaan penelitian.

Adapun penelitian selanjutnya adalah yang diteliti oleh Sarini Kodu

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Sam Ratulangi

Manado tahun 2013 yang membahas masalah “Harga, Kualitas Produk Dan

Kualitas Pelayanan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Toyota

Avanza” titik fokus pada penelitian ini yaitu hanya pada pengaruh harga dan

keputusan pembelian dengan menggunakan penelitian yang sama. Penelitian ini

dijadikan penelitian relevansi kesamaan dalam fokus penelitian yakni pengeruh
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harga terhadap keputusan pembelian mobil toyota avanza. Hasil daripenelitian ini

menjadi dasar perbandingan dengan penelitian ini terhadap perbedaan dari segi

lokasi penelitian maupun hal hal lain dari segi tekhnis pelaksanaan penelitian.

Adapun penelitian selanjutnya adalah yang diteliti oleh Ajar Hari kiswanto

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada tahun

2011 yang membahas masalah “Pengaruh Harga, Lokasi dan Fasilitas Terhadap

Keputusan Berkunjung Wisatawan Di Objek Wisata Dampo Awang Beach

Rembang” titk fokus pada penelitian ini yaitu hanya pada pengaruh harga dengan

menggunakan penelitian yang sama. Penelitian ini dijadikan penelitian relevansi

kesamaan dalam hal fokus penelitian yakni pengaruh harga terhadap keputusan

berkunjung di wisata dampo awang beach rembang. Hasil dari penelitian ini

menjadi dasar perbandingan dengan penelitian yang akan  dilakukan, meskipun

dalam penelitian ini terdapat perbedaan dari segi lokasi penelitian maupun hal-hal

lain dari segi tekhnis pelaksanaan penelitian.

Adapun penelitian yang selanjutnya adalah yang diteliti oleh Desi Kurnia

Rahmawati Jurusan Pendidikan Administrasi Program Studi Pendidikan

Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2017

yang membahas masalah “Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap

Kepuasan Pengunjung Taman Wisata Alam Grojongan Sewu Tawangmangu

Kabupaten Karanganyer Jawa Tengah” titik fokus pada penelitian ini yaitu pada

pengaruh harga  dengan menggunakan penelitian yang sama. Penelitian ini

dijadikan sebagai penelitian relevansi kesamaan dalam hal fokus penelitian yakni

pengaruh harga terhadap kepuasan pengunjung hasil dari penelitian ini menjadi
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dasar perbandingan dengan penelitian yang dilakukan, meskipun dalam penelitian

ini terdapat perbedaan dari segi lokasi penelitian maupun hal-hal lain dari segi

tekhnis pelaksanaan peneltian.

Oleh karena itu penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian sebelumnya

sama sama membahas tentang harga produk, namun perbedaannya adalah selain

perbedaan waktu dan tempat penelitian, yang dilakukan oleh peneliti.

B. Kajian teori

1. Harga produk

Harga dalam bahasa inggris dikenal dengan price, sedangkan dalam

bahasa arab berasal dari kata tsaman atau si’ru yakni nilai sesuatu dan harga yang

terjadi atas dasar suka sama suka (an-taradin) pemakaian kata tsaman lebih umum

dari pada qimah yang menunjukkan harga ril yang telah disepakati7. Teori harga

adalah teori yang menjelaskan bagaimana harga barang di pasar terbentuk. Pada

dasarnya harga suatau barang ditentukan oleh besaranya permintaan dan

penawaran atas barang tersebut, sedangkan permintaan dan penawaran atas suatu

barang ditentukan oleh banyak faktor8.

Harga adalah satu satunya elemen yang ada pada bauran pemasaran yang

dapat mengahasilkan pendapatan, sementara tiga elemen yang lain seperti

distribusi, promosi dan produk hanya menimbulkan biaya. Selain itu harga

merupakan suatu elemen dari bauran pemasaran yang fleksibel sehingga dapat

7 Muhammad ibn mukarram ibn manzur al-afriqi al-mishri, lisan al-arab, juz 4, (beirut:dar
shadr, t. th), hal. 365

8 Magdalena Lombantoruan Dan B. Suwartoyo, Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan
Manajemen, (Jakarta: PT Delta Pamungkas, 2004), Jilid 1, Hal 232
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diubah ubah secara langsung, lain seperti halnya saluran distribusi dan ciri khas

produk9. Harga diartikan sebagai total uang yang harus ditagihkan untuk suatu

produk dan jasa. Sehingga harga bisa disebut sebagai total dari nilai yang

dipertukarkan konsumen untuk menggunakan produk dan jasa yang bersangkutan

atau mempunyai manfaat untuk konsumen itu sendiri.

Harga merupakan sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan

manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa yang nilainya

ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar menawar, atau ditetapkan oleh

penjual untuk satu harga yang sama terhadap semua pembeli10. Harga adalah

segala bentuk biaya moneter yang dikorbankan oleh konsumen untuk memperoleh

memiliki memanfaatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanan dari

suatu produk. Perusahaan harus menetapkan harga jual untuk yang pertama

kalinya, terutama pada saat mengembangkan produk baru. Penetapan harga jual

berpotensi menjadi suatu masalah karena keputusan penetapan harga jual cukup

kompleks dan harus memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhinya11.

Seperti dalam konsep hukum permintaan dan penawaran yakni “semakin

turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta,

dan sebaliknya semakin naik tingkat harga semakin sedikit jumlah barang yang

bersedia diminta”. Dalam hukum penawaran “semakin tinggi harga, semakin

9 Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. 2002. Manajemen Pemasaran Edisi ke Tiga belas
Jilid 1. Erlangga, Jakarta. Hal 345

10 Kotler, Philip dan Gary Armstrong. 2008. Dasar-Dasar Pemasaran Jilid 1. Jakarta:
Prenhallindo. Hal

11 Ali Hasan., 2008. Marketing. Penerbit MedPress (Anggota IKAPI): Yogyakarta. Hal
298
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banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya semakin rendah

tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan”.

Dalam konsep ekonomi islam penetuan harga dilakkan oleh kekuatan

kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam

konsep islam, pertemuan permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi

secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan

teransaksi pada tingkat harga tersebut12. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

اُق َوإِنِّي َألَْرُجْو أَْن أَْلقَى هللاَ  زَّ َولَْیَس أََحدٌ یَْطلُبُنِي بَِمْظِلَمٍة فِي دٍَم َوالَ َمالٍ إِنَّ هللاَ ُھَو اْلُمَسِعُّر اْلقَابُِض اْلبَاِسطُ الرَّ

Artinya: “Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang

mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai

Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam

masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta”13.

a. Pengertian harga produk

Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa peroduk kalau mungkin)

yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan

pelayanannya14. Harga adalah elemen pemasaran campuaran yang paling mudah

12. Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya Q.S Al- Maidah :29. 2008. Hal
112

13 https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/etika-jual-beli-dalam-ekonomi-
islam diakses pada tanggal 1 juli 2019

14Anjar Hari Kiswanto, Pengaruh Harga Lokasi dan Fasilitas Terhadap Keputusan
Berkunjung Wisatawan Di Objek Wisata Dampo Awang Beach Rembang, (Skripsi. 2011). Hal. 14
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untuk mengatur keistimewaan produk. Harga juga mengkomunikasikan pada

pasar penempatan nilai produk atau merek yang dimaksud suatu perusahaan15.

Harga adalah “sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapat sejumlah

kombinasi dari barang beserta pelayanannya” menurut definisi diatas, kebijakan

mengenai harga sifatnya hanya sementara, bererti produsen harus mengikuti

perkembangan harga dipasar dan harus mengetahui posisi perusahaan dalam

situasi pasar secara keseluruhan16. Harga adalah salah satu faktor yang

dipertimbangkan konsumen dalam mengambil suatu keputusan pembelian, yang

terkait dengan harga yang terjangkau oleh konsumen.

Harga suatu peroduk merupakan ukuran terhadap besar kecilnya nilai

kepuasan seseorang terhadap produk yang dibelinya. Seseorang akan berani

membayar suatu produk dengan harga yang mahal apabila dia menilai kepuasan

yang diharapkannya terhadap produk yang akan dibelinya itu tinggi. Sebaliknya

apabila seseorang itu menilai kepuasananya terhadap suatu produk itu rendah

maka dia tidak akan bersedia untuk membayar atau membeli produk itu dengan

harga yang mahal.

Dalam kenyataannya besar kecilnya nilai atau harga itu tidak hanya

ditentukan oleh faktor fisik saja yang diperhitungkan, akan tetapi faktor faktor

pisikologis dan faktor faktor lain berpengaruh pula terhadap harga . dengan

demikian harga dapat diartikan pula bahwa harga adalah sejumlah uang yang

15Philip Kotler, et. al Manajeman Pemasaran : Sudut Pandang Asia, PT Indeks, Jakarta,
2005, Hal. 175.

16Basu Swastha dan Irawan. 2005. Manajemen Pemasaran Modern. Yogyakarta: Liberty.
Hal 137
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dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah barang beserta jasa jasa tertentu atau

kombinasi dari keduanya17.

Harga suatu barang atau jasa merupakan penentu bagi permintaan pasar.

Harga dapat mempengaruhi posisi persaingan antar perusahaan dan juga bisa

mempengaruhi market share-nya. Harga suatu barang juga dapat mempengaruhi

perogram pemasaran perusahaan karena itu harga merupakan satu satunya bauran

pemasaran yang dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.

Selain itu harga adalah sejumlah uang sebagai alat tukar untuk

memperoleh produk atau jasa atau dapat juga dikatakan penentuan nilai suatu

produk dibenak kosumen. Merupakan aspek yang tampak jelas (visible) bagi para

pembeli, bagi konsumen yang tidak terlalu paham hal hal teknis pada pembelian

jasa, seringkali harga menjadi satu satunya faktor yang bisa mereka pahami, tidak

jarang pula harga dijadikan semacam indikator untuk kualitas jasa18.

harga memiliki dua peranan utama dalam mempengaruhi minat beli,

yaitu:

1. Peranan alokasi dari harga

Fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara

memperoleh manfaat atau utulitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya

belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu para pemebeli utnuk

memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan

17 Indriyo Gitosudarmo. Manajeman Pemasaran, BPFE, Yogyakarta, 1984, Hal. 228
18 Saladin, D. 2008. Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan, Pelaksanaan, dan

Pengendalian. Linda Karya. Bandung. Hal. 86
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jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia,

kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.

2. Peranan informasi dari harga

Fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor faktor peroduk,

seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi dimana pembeli

mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara

obyektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal

mencerminkan kualitas yang tinggi.

b. Tujuan penetapan harga

Tujuan penetapan harga merupakan salah satu starategi yang dilakukan

oleh perusahaan. Perusahaan perlu melakukan penetapan harga terhadap suatu

barang atau jasa yang dikelolanya. Penetapan harga tergantung pada tujuan yang

ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Tujuan penetapan harga yaitu:

1) Mencapai target pengembalian investasi atau tingkat penjualan netto

suatu perusahaan

2) Memaksimalkan profit

3) Alat persaiangan untuk perusahaan sejenis

4) Menyeimbangkan harga itu sendiri



18

5) Sebaga penentu market share, karena dengan harga tertentu dapat

diperkirakan kenaikan penurunan penjualan19

Beberapa tujuan penetapan harga oleh perusahaan. Penetapan harga lebih

menekan pada tujuan untuk menacapai target penjualan. Penetapan harga juga

mempertimbangkan kualitas produk dari perusahaan tersebut. Selain itu, berguna

bagi perusaan karena penetapan harga menjadi alat persaingan dengan perusahaan

sejenis.

c. Faktor faktor dalam menetapkan harga

Konsumen memiliki pandangan tersendiri tentang harga, terutama saat

mengkonsumsi barang atau jasa. Konsumsi memliki banyak pertimbangan untuk

memutuskan mengkonsumsi atau tidak barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu

pedagang kios perlu mempertimbangkan faktor faktor yang mempengaruhi harga,

persepsi harga dapat diukur melalui 5 apek yang meliputi:

1) Daya beli

Daya beli adalah kemapuan konsumen dalam membeli banyaknya

jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu, dengan tingkat

harga tertentu, pada pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu.

2) Kemampuan untuk membeli

Kempuan konsumen dalam membeli barang mencakup tentang

perilaku, kebiasaan, preferensi konsumen dan kecenderungan

permintaan masa lalu.

19Indriyo Gitosudarmo. 2014. Manajemen Pemasaran Edisi kedua. Yogyakarta: BPFE-
Yogyakarta.
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3) Gaya hidup pelanggan

Gaya hidup dapat berpenaruh terhadap perilaku konsumen. Gaya

hidup akan mempengaruhi dimana konsumsi dilakukan, bagaimana

konsumsi dilakaukan, kapan konsumsi dilakukan dan apakah yang

dikonsumsi. Hal hal yang dilakukan oleh konsumen merupakan hal

yang dapat menunjang, mendukung, maupun meningkatkan konsep

diri dan gaya hidup mereka.

4) Manfaat produk

Manfaat produk merupakan manfaat yang secara langsung dan tidak

langsung dapat dinikmati setelah melakukan pembelian terhadap

produk tersebut. Konsumen cenderung melihat dari segi manfaat

ketika akan membeli barang atau jasa.

5) Haraga produk lain

Konsumen cenderung melihat harga dari produk lain atau pedagang.

Hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen dalam keputusan

pemebelian produk atau menggunakan suatu jasa20.

Indikator dari harga produk dalam penelitian ini yang mencirikan harga

produk adalah21:

20Desi Kurnia Rahmawati, Fandy Tjiptono, Pengaruh harga dan kualitas pelayanan
terhadap kepuasan pengunjung taman wisata alam grojongan sewu tawang mangu kabupaten
karanganyar jawa tengah, skripsi program studi pendidikan administarsi perkantoran tahun 2017.
Hal. 22

21 Rosvita Dua Lembang, Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi, dan Cuaca
Terhadap Keputusan Pembelian Teh Siap Minum Dalam Kemasan Merek Teh Botol Sosro (Studi
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1. Harga barang naik

2. Distribusi

3. Keuntungan

4. Monopoli

5. Pajak.

2. Perilaku Pedagang kios

Perilaku adalah pandangan pandangan atau perasaan yang disertai

kecenderungan untuk bertindak sesuai objek. Perilaku juga dapat disebut sebagai

tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kondisi, yaitu tindakan

mengenal atau memikirkan seseorang terlibat langsung dalam situasi

memecahkan masalah22. Perilaku adalah cara bertindak yang menunjukkan

tingkah laku manusia. Pada umumnya pola tingkah laku adalah mode tingkah

laku yang dipakai oleh manusia dalam melaksanakan kegiatannya23. Perilaku

menurupakan suatu fungsi dari interaksi antara seorang individu dengan

lingkungannya. Hal ini membuktikan bahwa seorang individu dengan lingkungan

keduanya secara langsung karena menentukan perilaku seseorang yang

Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi S1 Reguler II Universitas Diponegoro), Skripsi, 2010.
Hal 24.

22 http:/the-friendker.blogspot.com/-definisi-perilaku-menurut-ahli. Htm1 Diposkan pada
1 juli 2019

23 Ismail Nawawi, Perilaku Administrasi: Kajian Paradigma, Konsep, Teori, Dan
Pengantar Praktik (Surabaya:ITS Press, 2009) Hal 7
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bersangkutan. Oleh karena itu perilaku seorang individu dengan lainnya akan

berbeda sesuai dengan lingkungannya masing masing24.

Kamus umum bahasa indonesia dikemukakan bahwa “perilaku dapat

diartikan sebagai kesediaan, beraksi terhadapa suatu hal”25 pengrtian lain

diungkapkan bahwa perilaku (attitude) adalah suatu kecenderungan untuk

merespon suatu hal, benda atau orang dengan suka (senang) tidak suka (menolak)

atau acuh tak acuh, perwujudannya bisa dipengeruhi olah faktor pengetahuan,

pembiasaan dan keyakinan. Artinya untuk membentuk perilaku yang positif atau

menghilangkan perilaku negatif dapat dilakukan pemberitahuan atau

menginformasikan faedah atau kegunaannya, dengan membiasakannya atau

dengan meyakinkannya. Dalam belajar perilaku berfungsi sebagai dinamic force

yaitu sebagaia kekuatan yang akan menggerakkan seseorang untuk belajar

memperbaikinya.

Etika dalam pemikiran islam dimasukkan dalam filsafat praktis (al

hikmah al amaliyah) bersama politik dan ekonomi. Dalam makna yang lebih

tegas, yaitu kutipan dalam buku kuliah etika mendefinisikan etika secara

terniminologis sebagai berikut, bahwa etika merupakan studi sistematis tentang

tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan

perinsip prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas

24 Mifta toha, perilaku organisasi konsep dasar dan aplikasinya ( jakarta: rajawali pers,
2012). Hal 34

25 Departemen pendidikan dan kabudayaan RI. Hal 710
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apa saja. Disini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat

bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku26.

Allah SWT berfirman dalam Qs Al maidah ayat 8, sebagai berikut:

                
            
     

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan

adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong

kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat

kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha

mengetahui apa yang kamu kerjakan.27

Etika atau etik adalah pandangan manuasia dalam berperilaku menurut

ukuran dan nilai yang baik. Etika adalah teori tentang tingkah laku paerbuatan

manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh

akal. Etika dengan cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral

yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.etika juga dapat diartikan

sebagai sesuatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan

perbuatan dengan mudah, dengan tidak mebutuhkan pikiran28.

26 Drs. Achmad Charris Zubair, kuliah etika, Rajawali Press, Ed. III, Januari 2000, Hal
13-15

27 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya Q.S Al- Maidah : 8. 2008. Hal
112

28 Ali hasan, manajemen bisnis, hal 171
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Perialaku adalah tanggapan atau reaksi individu, sifat yang mepunyai

pengetahuan yang jelas, tidak mencakup kegiatan yang motorik saja, seperti

bicara, berjalan, tetapi juga membahas fungsi seperti melihat, mendengar, berfikir,

dan sebagainya. Perilaku dalam islam umumnya merupakan cerminan dari

pemahaman sesorang terhadap agamanya. ‘jika seseorang memahami agama

secara formal atau menekankan aspek lahiriahnya saja, seperti yang nampak

dalam ritus rutus keagamaan yang ada, maka sudah barang tentu juga akan

melahirkan perilaku kaagamaan yang lebih mengutamakan bentuk formalitas atau

lahiriah juga.

Dalam kegiatan perdagangan (bisnis) pelaku usaha atau konsumen

(pemakai barang dan jasa) sama sama mempunyai kebutuhan dan kepetingan.

Pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, kariyawan,

pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek opersasional

perusahaan. Untuk itu perlu adanya aturan aturan dan nilai nilai yang mengatur

kegiatan tersebut, agar tidak ada pihak pihak dieksploitasi, terutama pihak

konsumen yang berada pada posisi yang lemah. Adapun yang perlu diperhatikan

dalam perdagangan dalah periaku pedagang.

Salah satu yang mempengaruhi perilaku manusia adalah pendekatan

perilku yang berhubungan dengan pisikologi manusia. Pendekatan perilaku adalah

pendekatan yang sangat bermanfaat untuk menjelaskana persepsi interpersonal,

konsep diri, eksperimen, sosialisasi serta ganjaran dan hukum. Perilaku manusia

merupakan hasil dari proses belajar. Manusia belajar dari lingkungannya dan hasil

belajar itulah ia berperilaku. Oleh karena itu, manusia dapat dipengeruhi oleh
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lingungannya. Pendekatan Neurobiologis juga merupakan pendekatan yang

menjelaskan hubungan perilaku dengan psisikologi manusia. Pendekatan ini

mencoba menjelaskan hubungan antara perilaku yang dapat diamati dengan

kejadian kejadian mental seperti (pikiran dan emosi) menjadi proses biologis.

Pandangan bahwa faktor biologis memainkan peran penting dalam perilaku sosial

datang dari pisikologi evolusioner yang menyatakan bahwa manusia, seperti

mahluk lainnya di planet bumi ini, telah mengalami proses evolusi biologis

selama sejarah keberadaannya. Dan hasil dari proses ini adalah kita sekarang

memiliki sejumlah besar mekanisme pisikologis yang merupakan hasil evolusi

yang membantu kita untuk tetap hidup atau mempertahankan keberadaan kita29.

Pedagang secara etimologi adalah orang yang berdagang atau biasa

disebut juga saudagar. Pedagang ialah orang yang melakukan perdagangan,

memperjual belikan produk atau barang yang tidak di peroduksi sendiri untuk

memperoleh keuntungan30. Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan

perniagaan sebagai pekerjaannya sehari hari. Perbuatan perniagaan pada

umumnya merupakan perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi31.

Pedagang adalah sebagai penyalur barang dan jasa jasa perkotaan. Dari

paparan diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku pedagang adalah tindakan atau

tingkah laku penjual terhadap konsumen dalam menyalurkan barangnya. Dalam

29 Robert A. Baron Et All, Pisikologi Sosial , (Jakarta: Erlangga, 2009), Hal 12
30Eko Sujatmiko, Kamus IPS, (Surakarta: Aksara Sinergi Media Cet. I, 2014), Hal. 231
31C.S.T. Kensil dan Christine S.T. Kansil, Pokok Pokok Pengetahuan Hukum Dagang

Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal. 15.
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Islam juga dijelaskan bagaimna seharusnya perilakau pedagang dalam berniaga

(berdagang) dan peringatan kepada mereka yang melakukan curang.

Adapaun indikator perilaku pedagang kios yakni32:

a. Takwa

b. Ramah

c. Bersih

d. Fhasionable

e. Jujur

3. Keputusan membeli wisatawan

Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan

akan pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak

melakukan pembelian dan keputusan itu diperoleh dari kegiatan kegiatan

sebelumnya33. Keputusan pembelian konsumen adalah proses pembelian yang

terdiri dari urutan kejadian yang dimulai dari pengenalan masalah, pencarian

informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian.

Keputusan pembelian adalah tipe tipe proses pengambilan keputusan konsumen

yang terdiri dari tahap pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi

32 Rosvita Dua Lembang, Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi, dan Cuaca
Terhadap Keputusan Pembelian Teh Siap Minum Dalam Kemasan Merek Teh Botol Sosro (Studi
Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi S1 Reguler II Universitas Diponegoro), Skripsi, 2010.
Hal 24.

33 Khorik Atul Aliyah, Pengaruh Promosi Melalui Media Sosial Terhadap Keputusan
Pembelian Dengan Viral Marketing Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Konsumen
Sfa Steak & Resto Karanganyar) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam
Negeri Surakarta, (skripsi 2017) hal. 17
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alternatif, pembelian dan diakhiri dengan purnabeli. Keputusan pembelian adalah

tahap konsumsi jasa yang terdiri dari tahap prapembelian, tahap transaksi interaksi

jasa dan tahap pasca transaksi interaksi jasa.

Keputusan pembelian adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif

pilihan keputusan pembelian, artinya bahwa seseorang dapat membuat keputusan,

harus tersedia beberapa alternatif pilihan. Keputusan untuk membeli dapat

mengarah pada bagaimana proses dalam pengambilan keputusan tersebut itu

dilakukan. Keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh harga produk dan

perilaku konsumen34.

Sedangkan keputusan pembelian atau keputusan membeli wisatawan adalah

adalah sebuah proses dimana konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi

mengenai produk atau merek tertentu dan mengefaluasi seberapa baik masing

masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya, yang kemudian

mengarah pada keputusan pembelian35.

Sedangkan istilah wisatawan lebih ditujukan pada seseorang atau

sekelompok orang yang sedang melakukan suatu perjalanan wisata maupun

berkunjung ketempat wisata36. Pendapat lain tentang wisatawan adalah semua

orang yang memenuhi syarat, yaitu pertama, bahwa mereka meninggalkan rumah

kediamannya untuk jangka waktu karang dari satu tahun. Kedua, bahwa

34 Merry M. Pelupessy.,Se.,Mm Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi
Manajemen Universitas Pattimura Ambon Analisis Pengaruh Promosi Dan Harga Terhadap
Keputusan Pembelian Besi Putih Di Kota Ambon (Studi Empiris Pada Toko Besi Putih Asli
(Khas) Maluku Di Kota Ambon)  Jurnal Sosoq Volume 6 Nomor 1, Februari 2018. Hal 108

35 Fandy, Tjiptono. 2008. Pemasaran Jasa. Edisi Ketiga. Malang : Penerbit Bayumedia.
Hal. 21

36Gamal Suwantoro. 2004. Dasar-dasar Pariwisata. Yogyakarta: CV ANDI
Offset
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sementara mereka bepergian mereka mengeluarkan uang ditempat mereka

kunjungi tanpa dengan maksud mencari nafkah ditempat tersebut37.

Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata ( Undang

Undang Nomor 10 Tahun 2009) jadi menurut pengertian ini semua orang yang

melakukan perjalanan wisata dinamakan wisatawan38. Wisatwan secara umum

dapat diartikan sebagai orang yang melekukan perjalalan dari tempat tinggalnya

ketempat yang didatanginya bukan auntuk menetap.

Wisatawan adalah merupakan suatu orang atau beberapa orang (grup)

yang melaukan sesuatu bentuk perjalanan wisata, jika mereka tinggal kurang dari

24 jam disebut pelancong atau pengunjung39. Wisatawan dari sisi prilakunya

dapat dilihat melalui tiga aspek, aspek tersebut adalah:

1. Melakukan perjalanan yang jauh dari tempat tinggal normalnya sehari

hari.

2. Perjalanan tersebut dilakukan paling sedikit semalam tetapi tidak secara

permanen.

3. Dilakukan pada saat tidak bekerja atau mengerjakan tugar rutin lain tetapi

dalam rangka mencari pengalaman mengesankan dari interkasi dengan

beberapa karakteristik tempat yang dipilih untuk dikunjungi.

37 Nyoman S. Pendit. 2006. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta: PT
Pradnya Paramita

38Cheristian Lallo, Ir. R. J. Poluan, Msi, Dr. Judy O, Waani, ST., MT, persepsi wisatawan
terhadap fasilitas infrastruktur di pantai psir putih kabupaten manokoari profinsi papua barat,
skripsi Hal. 18

39 Suwantoro, Gamal. 2009. Dasar-Dasar Pariwisata. Edisi II. Cetakan 10. Yogyakarta :
Andi. Hal. 4
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Indikator keputusan membeli wisatawan yakni sebagai berikut:

1. Pendapatan meningkat

2. Ketertarikan

3. Perilaku pedagang

4. Pola konsumsi

5. Pemenuhan kebutuhan

C. Variabel penelitian

Variebel dalam penelitian kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

varibel bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable).

Variabel bebas adalah suatu variabel yang ada atau terjadi mendahuluivaribel

terikatnya. Keberadaan variabel ini dalam penelitian kuantitatif merupakan

variabel yang menjelaskan terjadinya fokus atau topik penelitian. Sementara itu,

variabel terikat adalah variabel yang diakibatkan ataudipengaruhi oleh variabel

bebas. Keberadaan variabel ini sebagai veriabel yang dijelaskan dalam fokus/topik

penelitian40. Jika digambarkan dalam bentuk bagan, maka variabel dalam

penelitian ini adlah sebagai berikut:

40Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Jannah, Metode Metode Penelitian Kuantitatif : Teori
dan Aplikasi, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2014), Hal. 67-68
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Berdasarkan kerangka pikir diatas, hipotesis yang diterapkan dalam penelitian ini

adalah:

H1 diduga harga produk  (X1) memiliki pengaruh terhadap keputusan membeli

wisatawan

H2 diduga perilaku pedagang kios (X2) memiliki pengaruh terhadap keputusan

membeli wisatawan

HARGA PRODUK

1. Harga barang naik
2. Distribusi
3. Keuntungan
4. Monopoli
5. Pajak

KEPUTUSAN MEMBELI
WISATAWAN

1. Pendapatan meningkat
2. Ketertarikan wisatawan
3. Perilaku pedagang
4. Pola konsumsi
5. Pemenuhan kebutuhan

PERILAKU PEDAGANG
KIOS

1. Takwa
2. Ramah
3. Bersih
4. Fhasioneble
5. Jujur
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