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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu. 

Menurut Widyasari dan Erna (2009) Perumahan merupakan salah satu 

kebutuhan pokok manusia. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka 

permintaan konsumen terhadap produk ini juga semakin meningkat. Fenomena ini 

menjadi sebuah peluang bisnis yang menarik bagi para pebisnis, khususnya bagi 

para developer yang menawarkan produk rumah sebagai produk andalan mereka. 

Keadaan ini berdampak pada konsumen yang nantinya akan dihadapkan pada 

berbagai macam produk perumahan, yang ditawarkan pemasar kepada mereka 

untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal. Terkait dengan hal tersebut, 

maka studi ini mencoba untuk menganalisis pengaruh produk, harga, promosi dan 

lokasi terhadap keputusan pembelian rumah di Perumahan Graha Estetika 

Semarang. Terdapat lima hipotesis yang diuji dalam studi ini dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Tehnik pengambilan sampel dalam 

riset ini adalah konvenien sampling, yang digunakan untuk mendapatkan sejumlah 

responden sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh positif signifikan produk, harga, promosi dan lokasi terhadap keputusan 

pembelian rumah di Perumahan Graha Estetika Semarang, baik secara parsial 

maupun simultan. 

Berdasarkan hasil penelitian Wijaya (2015) menyatakan bahwa “Pada masa 

sekarang ini pertumbuhan penduduk di Indonesia mengalami pertumbuhan yang 

sangat cepat. Dengan meningkatnya penduduk, maka kebutuhan akan semakin 

beraneka ragam, salah satunya kebutuhan manusia yang mendasar adalah 

kebutuhan akan tempat tinggal atau rumah. Masalah tempat tinggal masih menjadi 

polemik, seperti permasalahan yang dihadapi oleh penduduk di perkotaan adalah 

kurangnya lahan perumahan yang mengakibatkan harga rumah atau tanah sangat 
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tinggi dan sulit didapatkan. Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis 

pengaruh harga, lokasi, promosi dan gaya hidup secara parsial dan simultan 

terhadap keputusan pembelian rumah di Perumahan Puri Asri Kediri. Pendekatan 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang telah membeli rumah di 

Perumahan Puri Asri Kediri sebanyak 60 orang. Metode pengambilan sampel 

adalah proporsional sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 52 orang / 

responden. Variabel bebas penelitian ini adalah harga (X1), lokasi (X2), promosi 

(X3), gaya hidup (X4) dan keputusan pembelian (Y) sebagai variabel terikat. Uji 

instrumen dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Metode analisis 

yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, dengan 

mempertimbangkan syarat uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis 

yang digunakan adalah uji statistik secara parsial (uji t) dan uji statistik secara 

simultan (uji F) dengan taraf signifikan α = 5%. Penganalisan data menggunakan 

program SPSS for windows versi 20. Hasil pengujian secara secara parsial 

menunjukkan variabel harga, lokasi, promosi dan gaya hidup memberikan 

pengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian. Sedangkan hasil 

pengujian simultan menunjukkan semua variabel berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian rumah di Perumahan Puri Asri Kediri. Saran yang dapat diberikan bagi 

perusahaan / PT Andhika Wira Karya selaku developer dan kontraktor adalah 

terus melakukan evaluasi terhadap perusahaannya. Seperti memperhatikan harga, 

lokasi, dan gaya hidup konsumen dan meningkatkan promosi sehingga akan 

manarik minat konsumen untuk membeli”. 

Wibowo (2015) Perumahan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi 

masyarakat. Produk-produk yang ditawarkan oleh pengembang kepada 

konsumennya tentunya harus berorientasi kepada kebutuhan konsumen. 

Keputusan pembelian merupakan suatu keputusan sebagai pemilikan suatu 

tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Setiap orang pasti pernah 

mempertimbangkan sesuatu hal sebelum melakukan keputusan pembelian. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 
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terhadap suatu perumahan, seperti produk, promosi, lokasi, pelayanan, dan harga. 

Tujuan penelitan ini adalah untuk menganalisis pengaruh produk, promosi, lokasi, 

pelayanan, dan harga terhadap keputusan pembelian.Populasi dan sampel dalam 

penelitian ini adalah konsumen perumahan CV. Indoland Property. Teknik 

pengambilan sampling dalam penelitian ini menggunakan non probability 

samping dengan cara sampling purposive, yaitu pengambilan sampel yang 

dilakukan dengan menggunakan kriteria tertentu dalam pengambilan sampel. 

Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan teknik analisis yang 

digunakan adalah regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa : 1). 

Produk terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

2). Promosi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 3). Lokasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 4). Pelayanan terbukti berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 5). Harga terbukti berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian. 

B. Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu 

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 
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(2009) 

 

 

 

 

 

 

Wijaya 

(2015) 

 

 

Wibowo 

(2015) 

- Menganalisa Marketing Mix 

Produk 

 

 

 

 

 

 

 

- Pokok Permasalahan pada 

Perumahan 

- Pendekatan Kuantitatif 

 

- Atribut mempengaruhi 

keputusan pembelian 

- Teknik Pengambilan 

Sampel 

(Convenience Sampling 

x Accidental Sampling) 

- Alat Analisis Data 

(Analisis Regresi Linier 

Berganda x Cohran Q 

Tes) 

 

- Teknik Pengambilan 

Sampel 

- Alat Uji Analisis Data 

 

- Teknik Pengambilan 

Sampel 
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C. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Pengertian Kredit 

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai sebagai kepercayaan. Begitu pula 

dengan bahasa latin kredit berarti “credere” yang artinya percaya. Maksud dari 

percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa 

kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan 

bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai 

kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu.  

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (pasal 21 ayat 11) kredit 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dapat diartikan bahwa peranan 

bank adalah lembaga yang membantu masyarakat dalam hal permodalan atau 

keuangan. Mayarakat memiliki kebutuhan yang beragam, akan tetapi kebutuhan 

tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah ketersediaan alat untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut.  

Oleh karena itu bantuan permodalan atau kredit dapat berupa uang atau 

tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara 

bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat 

sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Dalam perjanjian kredit 

tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta 

bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sangsi apabila si 

debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa kredit adalah kegiatan usaha atau usaha 

pemberian bantuan permodalan atau keuangan berupa barang, jasa, atau uang dari 

pihak pemberi kredit (kreditur) kepada pihak penerima kredit (debitur) atas dasar 

kepercayaan yang diberikan oleh kreditur dimana penerima kredit (debitur) harus 

mengembalikan kredit sejumlah nilai ekonomi yang telah diberikan oleh pemberi 

kredit (kreditur) pada waktu yang telah ditentukan dengan balas jasa berupa bunga 
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sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah 

pihak. 

2. Pengertian KPR  

Pada prinsipnya Bank Syari’ah adalah sama dengan perbankan 

konvensional, yaitu sebagai instrumen intermediasi yang menerima dana dari 

orang-orang yang surplus dana (dalam bentuk penghimpunan dana) dan 

menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan (dalam bentuk produk 

penyaluran dana). Sehingga produk-produk yang disediakan oleh Bank-bank 

konvensional, baik itu produk penghimpunan dana (funding) maupun produk 

pembiayaan (financing), pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Bank-bank 

Syari’ah. Produk pembiayaan KPR yang digunakan dalam perbankan syari’ah 

memiliki berbagai macam perbedaan dengan KPR di perbankan konvensional. Hal 

ini merupakan implikasi dari perbedaan prinsipal yang diterapakan perbankan 

syari’ah dan perbankan konvensional, yaitu konsep bagi hasil dan kerugian (profit 

and loss sharing) sebagai pengganti sistem bunga perbankan konvensional. Dalam 

produk pembiayaan kepemilikan rumah ini, terdapat beberapa perbedaan antara 

perbankan syari’ah dan perbankan konvensional, di antaranya adalah; 

pemberlakuan sistem kredit dan sistem markup, kebolehan dan ketidak bolehan 

tawar menawar (bargaining position) antara nasabah dengan Bank, prosedur 

pembiayaan dan lain sebagainya.  

KPR merupakan salah satu produk perbankan yang disediakan bagi debitur 

untuk pembiayaan perumahan. Perumahan disini bukan dalam arti rumah tempat 

tinggal pada umumnya, tetapi meliputi ruang untuk membuka usaha sepertirumah 

toko (ruko) dan rumah kantor (rukan), serta apartemen mewah dan rumah susun. 

Melalui pembiayaan KPR, kita tidak harus menyediakan dana seharga rumah. 

Cukup memiliki uang muka tertentu, dan rumah idaman pun menjadi milik kita. 

Kita bisa leluasan menempatinya karena meski masih mengangsur rumah itu 

sudah menjadi rumah kita sendiri. Dari segi pengistilahan, untuk produk 

pembiayaan pemilikan rumah, perlu dipikirkan suatu bentuk pengistilahan yang 

relevan. Karena istilah KPR cenderung memunculkan asumsi terjadinya kredit, 

padahal dalam perbankan syari’ah tidak menggunakan sistem kredit. Untuk 
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menghindari hal itu (tetapi tetap menggunakan istilah KPR), beberapa Bank 

Syari’ah (seperti BRI Syari’ah) memaknai KPR dengan ”Kepemilikan Rumah“. 

Dalam menjalankan produk KPR, Bank Syari’ah memadukan dan menggali akad-

akad transaksi yang dibolehkan dalam Islam dengan operasional KPR perbankan 

konvensional. Adapun akad yang banyak digunakan oleh perbankan syari’ah di 

Indonesia dalam menjalankan produk pembiayaan KPR adalah akad murabahah 

dan istisna’.   

3. Pengertian Murabahah. 

Murabahah adalah suatu perjanjian pembiayaan di mana Bank 

membiayai/memberikan talangan dana untuk pengadaan barang yang diperlukan 

nasabah ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran tangguh 

atau dengan kata lain dibayar lunas pada waktu yang tertentu yang disepakati. 

Margin keuntungan adalah selisih harga jual dikurangi harga asal yang merupakan 

keuntungan Bank. Pembiayaan murabahah ini mirip dengan “kredit modal kerja” 

yang dikenal dalam produk bank konvensional, karena itu jangka waktu 

pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. KPR Syariah menggunakan sistem 

berbasis murabahah (jual beli). Secara etimologi, murabahah berasal dari kata ribh, 

yang berarti keuntungan. Sedangkan dalam pengertian terminologis, murabahah 

adalah jual beli barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang 

disepakati antara penjual dengan pembeli.  

Murabahah dalam istilah Fikih adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika 

penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-

biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat 

keuntungan (margin) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk 

persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot 

(tunai) atau bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena 

itu, murabahah tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda 

(defferent payment), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang 

mengetahui murabahah hanya dalam hubungannya dalam transaksi pembiayaan 

diperbankan syariah, tetapi tidak memahami Fikih Islam. Dalam daftar istilah 
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buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan murabahah (DSN, 2003) adalah menjual suatu barang dengan 

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan 

harga yang lebih sebagai laba. Sedang kandalam PSAK 59 tentang Akuntansi 

Perbankan Syariah paragraph 52 dijelaskan bahwa murabahah adalah akad jual 

beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang 

disepakati oleh penjualdan pembeli.  

Mekanisme KPR dalam bentuk Murabahah dalam praktek perbankan 

syari’ah, murabahah selalu menggunakan jenis al-bay‟ bissaman „ajil atau muajjal 

(jenis pembayaran secara tangguh atau cicilan). Jadi, murabahah merupakan 

transaksi jual beli, di mana Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai 

pembeli. Akad jenis ini adalah salah satu bentuk akad bisnis yang mencari 

keuntungan bersifat pasti (certainly return) dan telah diketahui dimuka (pre-

determiner return). Murabahah sendiri merupakan penjualan sesuatu barang 

dengan harga asal dengan tambahan keuntungan sejumlah yang disepakati 

bersama. Dengan sistem murabahah yang diterapkan dalam pembiayaan KPR ini 

berarti pihak Bank Syari’ah harus memberitahukan harga perolehan atau harga 

asal rumah yang dibeli dari developer kepada nasabah KPR Syari’ah dan 

menentukan suatu tingkat keuntungan (profit margin) sebagai tambahan. Diantara 

Bank-bank di Indonesia yang menggunakan akad Murabahah dalam pembiayaan 

KPR antara lain BNI Syariah, BSM (Bank Syariah Mandiri), BTN Syariah serta 

BRI Syariah. Berikut skema Proses Transaksi Murabahah : 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Transaksi Murabahah. 
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Keterangan :  

a. Pembuatan akad jual beli barang antara bank dan nasabah yang 

sekaligus merupakan pemesanan barang oleh nasabah kepada bank  

b. Pembuatan akad jual beli yang diikuti pelaksanaan pembayaran harga 

barang oleh bank. 

c. Penjualan dan penyerahan hak kepemilikan barang oleh pemasok 

kepada bank. 

d. Penjualan barang + markup/margin dan penyerahan hak kepemilikan 

oleh bank kepada nasabah. 

e. Pengiriman barang secara fisik oleh pemasok kepada nasabah 

f. Pelunasan harga barang oleh nasabah kepada bank secara cicilan atau 

secara sekaligus pada akhir waktu pelunasan. 
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4. Tinjauan Umum tentang Perumahan Syariah. 

Kebutuhan masyarakat atas hunian dari tahun ketahun semakin meningkat, 

hal ini seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat. 

Demi menjawab hal tersebut, maka munculah KPR yang merupakan salah satu 

produk kepemilikan rumah yang dikembangkan oleh dunia perbankan di 

Indonesia. Produk KPR pertama kali diperkenalkan oleh Bank Rakyat Indonesia 

Tbk. Yang menggunakan instrument bunga sebagai alat untuk memperoleh 

keuntungan dari produk yang ditawarkan tersebut. Saat ini banyak developer yang 

menawarkan perumahan islami dan cukup menarik perhatian konsumen, dengan 

konsep hunian dilengkapi fasilitas tempat ibadah dan pendidikan sesuai dengan 

syariat menjadi idaman umat islam kelas menengah. Proyek seperti ini tentu 

menjadi lahan bagi lembaga keuangan khususnya Lembaga Keuang Syariah. 

Developer butuh bank untuk membangun rumah, nasabah butuh bank untuk 

pembiayaan, dan Bank sendiri butuh pasar, maka kesempatan seperti ini 

merupakan peluang emas bagi pihak perbankan syariah untuk dapat mengeluarkan 

produk perumahan syariah dengan menyesuaikan nya dengan konsep syariah, baik 

mengenai akad-nya ataupun mekanisme transaksinya.  

KPR Syariah yang ada pada Bank konvensional maupun Bank syariah 

memiliki perbedaan mendasar dari segi akad-nya. KPR Konvensional 

menggunakan perjanjian kredit dengan cara kita meminjam uang untuk membeli 

atau membangun rumah untuk kemudian dibayar kembali ditambah dengan bunga. 

Sedangkan KPR Syariah bisa menggunakan prinsip jual beli. Bank syariah akan 

membelikan rumah dan menjualnya kepada nasabah. Pada perbankan syariah tidak 

dikenal adanya sistem bunga maka jika terjadi keterlambatan pembayaran, 

nasabah tidak akan dijatuhi denda yang berdasarkan suku bunga. Walaupun 

tingkat keterlambatan ini sangat kecil namun Dewan Syariah Nasional (DSN) 

telah mengantisipasi dengan menetapkan Fatwa DSN No. 17/DSNMUI/IX/2000 

tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran kalaupun 

ada nasabah yang nakal menunda-nunda pembayaran padahal ia mampu. Dapat 
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disimpulkan bahwa letak ketidak sesuaian apa yang dipraktekkan perbankan 

konvensional dengan konsep ekonomi syariah yang prinsip utamanya melarang 

keras praktek bunga Bank. Bunga yang dipraktekkan oleh perbankan konvensional 

merupakan riba yang ada dalam ajaran Islam, yaitu riba nasi’ah. Pada dasarnya, 

model pinjam meminjam dengan memakai prinsip qard dibolehkan dalam ajaran 

Islam dengan catatan tanpa pungutan tambahan (ziyadah) dari yang pokok. Kalau 

masih ada tambahan berarti praktek tersebut sudah menyerupai riba yang 

diharamkan dalam ajaran Islam. 

KPR yang dikembangkan dalam perbankan syariah dimaknai sebagai 

kepemilikan rakyat yang mekanismenya berdasarkan pada akad jual beli 

(tabadulli). Hubungan yang terjalin antara bank syariah dengan pihak nasabah 

yang mengambil produk KPR syariah adalah hubungan antara penjual (al- ba‟iu) 

dan pembeli (musytariy). Keuntungan bank syariah pada produk KPR Syariah ini 

dalam bentuk margin penjualan yang dikenakan kepada pihak nasabah atas 

kesepakatan bersama. Tingkat margin yang ditetapkan oleh bank syariah menjadi 

obyek pembeda yang memungkinkan antar bank syariah melakukan kompetisi 

dalam menentukan tingkat marginnya. Bisa jadi, satu bank syariah mengambil 

margin keuntungannya lebih rendah dibanding dengan tingkat margin yang ada 

pada bank syariah lainnya, atau jika memungkinkan bisa kompetitif dengan tingkat 

bunga yang ditetapkan oleh perbankan konvensional.  

Bank syariah dalam menjual produk KPR Syariahnya, biasanya 

menggunakan fasilitas pembiayaan murabahah yang memungkinkan nasabah 

untuk membayar KPR Syariahnya secara angsuran. Namun dapat juga digunakana 

akad yang lain selain murabahah yaitu murabahah walijarah, ba‟i bithaman ajil, 

al-ijarah al-muntahia bit-tamlik, musyarakah mutanaqishah, musyarakah wal 

ijarah. Besarnya margin yang diambil oleh bank syariah lebih banyak (lebih 

besar), jika dibandingkan dengan bunga yang digunakan oleh Bank konvensional 

sangat memungkinkan, karena prinsip yang dipakai oleh bank syariah mengacu 

pada konsep jual beli yang memungkinkan mengambil keuntungan dalam batasan 

yang proporsional dan saling rela (an taradhin). Terlihat bahwa bank syariah 

mempunyai mandat yang lebih luas dibanding dengan mandat yang dimiliki oleh 
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bank konvensional. Sesuai peraturan yang ada, Bank syariah diperbolehkan 

melakukan transaksi jual beli, sedang bank konvensional tidak diberi kewenangan 

untuk melakukan transaksi jual beli, hal ini sebagai konsekuensi dari pelaksanaan 

ayat al-Qur’an tentang penghalalan jual beli dan pengharaman riba. 

5. Definisi Konsumen dan Karakteristik Konsumen. 

Kotler (2002) mendefinisikan konsumen sebagai individu atau kelompok 

yang berusaha untuk memenuhi atau mendapatkan barang atau jasa untuk 

kehidupan pribadi atau kelompoknya. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 

tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai 

setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik 

dalam kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahkluk hidup lain 

dan tidak untuk diperdagangkan. Sumarwan (2003) menjelaskan bahwa 

karakteristik konsumen meliputi pengetahuan dan pengalaman konsumen, 

kepribadian konsumen dan karakteristik demografi konsumen. Konsumen yang 

memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak mengenai produk mungkin 

tidak termotivasi untuk mencari informasi, karena sudah merasa cukup dengan 

pengetahuannya untuk mengambil keputusan. Konsumen yang mempunyai 

kepribadian sebagai seorang yang senang mencari informasi (information seeker) 

akan meluangkan waktu untuk mencari informasi lebih banyak. Pendidikan adalah 

salah satu karakteristik demografi yang penting. Konsumen yang berpendidikan 

tinggi cenderung mencari informasi yang banyak mengenai suatu produk sebelum 

ia memutuskan untuk membelinya. 

Sumarwan (2004) juga menyatakan bahwa semua penduduk berapapun 

usianya adalah konsumen. Oleh sebab itu pemasar harus memahami distribusi 

usia penduduk dari suatu wilayah yang akan dijadikan target pasarnya. Perbedaan 

usia akan mengakibatkan perbedaan selera dan kesukaan terhadap produk. Usia 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi preferensi dan persepsi 

konsumen dalam proses keputusan untuk menerima sesuatu yang baru, baik 

produk maupun jasa. Seseorang yang berumur relative muda lebih cepat 
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menerima sesuatu yang baru. Preferensi terhadap pangan bersifat elastic pada 

orang yang berusia muda, tetapi permanen bagi mereka yang sudah berumur. 

Pendapatan merupakan imbalan yang diterima sesorang dari pekerjaan yang 

dilakukannya. Jumlah pendapatan akan menggambarkan besarnya daya beli 

seorang konsumen. Para pemasar perlu mengetahui pendapatan konsumen yang 

menjadi sasarannya. Besar kecilnya pendapatan yang diterima konsumen 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pekerjaannya. Pekerjaan akan 

berpengaruh terhadap besar kecilnya pendapatan yang akan diperoleh. Pendidikan 

formal penting dalam membentuk pribadi dengan wawasan berpikir yang lebih 

baik. Semakin tinggi pendidikan formal maka seseorang akan lebih banyak 

mendapatkan pengetahuan tentang gizi. Hal ini berdampak positif terhadap ragam 

pangan yang akan dikonsumsi (Sumarwan, 2004). 

Ukuran demografi konsumen yang terdiri dari umur, jenis kelamin, 

pendapatan, agama, status perkawinan, pendidikan, etnik dan kebangsaan 

memiliki dua manfaat penting dalam proses segmentasi. Contohnya kombinasi 

pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan dapat dipergunakan untuk 

mengembangkan ukuran kelas sosial konsumen. Kedua, variabel demografi dapat 

digunakan untuk menggambarkan para konsumen yang diklasifikasikan menjadi 

segmen melalui sarana lainnya. (Sunarto, 2006) 

Sunarto (2006) menyatakan bahwa dasar penting untuk segementasi 

perilaku (behavioral segmentation) adalah harga, manfaat yang dicari, dan tingkat 

penggunaan. Segmentasi menurut elastisitas harga (price elasticity) didasarkan 

atas konsep ekonomi dimana kelompok konsumen yang berbeda akan 

memberikan rekasi yang berbeda akan memberikan reaksi yang berbeda terhadap 

perubahan harga produk atau jasa. Ide dibalik  segmentasi manfaat (benefit 

segmentation) adalah mengembangkan produk dan jasa dengan mutu tertentu 

yang diinginkan oleh kelompok konsumen homogen, sedangkan dasar segmentasi 

pasar yang penting adalah perilaku penggunaan (usage behavior). 
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6. Definisi Perilaku Konsumen. 

Konsumen memiliki keragaman yang menarik untuk dipelajari karena ia 

meliputi seluruh individu dari berbagai usia, latar belakang budaya, pendidikan, 

dan keadaan sosial ekonomi lainnya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk 

mempelajari bagaimana konsumen berperilaku dan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi perilaku tersebut. Kotler dan Keller (2008) mendefinisikan 

perilaku konsumen sebagai berikut: “Perilaku konsumen adalah studi bagaimana 

individu, kelompok dan organisasi memilih, membeli, menggunakan dan 

menempatkan barang, jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan 

kebutuhan mereka.”  

Dharmmesta dan Handoko (2000) mendefinisikan perilaku konsumen 

sebagai berikut: “Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai kegiatan-

kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 

mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk di dalamnya proses 

pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan 

tertentu.” Schiffman dan Kanuk (2008) mendefinisikan perilaku konsumen 

sebagai berikut: “Perilaku konsumen menggambarkan cara individu mengambil 

keputusan untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia (waktu, uang, 

usaha) guna membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi”.. 

Secara sederhana model perilaku konsumen diperlihatkan dalam Gambar 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Model Perilaku Konsumen Menurut Assael (2001) 
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Sesuai dengan model perilaku konsumen di atas, Assael (2001) 

mendefinisikan pengambilan keputusan konsumen adalah proses merasa dan 

mengevaluasi informasi merek, mempertimbangkan bagaimana alternatif merek 

memenuhi kebutuhan konsumen dan memutuskan pada suatu merek.Assael 

(2001) menyatakan bahwa ada dua pengaruh luas yang menentukan pilihan 

konsumen. Pengaruh pertama yaitu konsumen individu yang mana kebutuhan, 

persepsi merek karakteristik, dan sikap ke arah alternatif yang mempengaruhi 

pilihan merek. Pengaruh kedua dari pengambilan keputusan konsumen adalah 

lingkungan. Lingkungan pembelian konsumen digambarkan dengan budaya 

(norma dan nilai masyarakat), dengan sub-budaya (bagian dari masyarakat dengan 

norma-norma berbeda dan nilai dalam kehormatan tertentu) dan dengan kelompok 

bertatap muka (teman, anggota keluarga dan kelompok referensi). 

Ketika konsumen telah membuat suatu keputusan maka evaluasi pasca 

pembelian, digambarkan sebagai umpan balik untuk konsumen individu, akan 

berlangsung. Selama dalam proses evaluasi, konsumen akan belajar dari 

pengalaman dan mungkin akan merubah pola dalam memperoleh informasi, 

mengevalusi merek dan memilih suatu merek. Pandangan terhadap perilaku 

konsumen dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi manajemen dan sisi konsumen 

(Assael, 2001). Dari sisi manajemen, perilaku konsumen merupakan bahan yang 

sangat penting untuk dipahami berkaitan dengan aktivitasnya terhadap suatu 

produk dan menjadi indikator seberapa jauh produk tersebut sukses di pasaran.  

Para pemasar harus memahami mengapa dan bagaimana konsumen 

mengambil keputusan konsumsi, sehingga pemasar dapat merancang strategi 

pemasaran dengan lebih baik. Pemasar yang mengerti perilaku konsumen akan 

mampu memperkirakan bagaimana kecenderungan konsumen untuk bereaksi 

terhadap informasi yang diterimanya, sehingga pemasar dapat menyusun strategi 

pemasaran yang sesuai. Tidak dapat diragukan lagi bahwa pemasar yang 

memahami konsumen akan memiliki kemampuan bersaing yang lebih baik. 

Dalam sub bab berikut akan dijelaskan mengenai perilaku pembelian konsumen. 
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Kotler dan Keller (2008) menggambarkan model perilaku konsumen sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3. Model Perilaku Konsumen Menurut Kotler dan Keller (2008). 

7. Kualitas Pelayanan. 

Saat ini semua industri yang bergerak di bidang jasa harus memperhatikan  

segi pelayanan mereka. Pelayanan yang baik merupakan salah satu syarat  

kesuksesan perusahaan jasa. Kualitas pelayanan dipandang sebagai salah satu  

komponen yang perlu diwujudkan oleh perusahaan karena memiliki pengaruh  

untuk mendatangkan konsumen baru dan dapat mengurangi kemungkinan 

pelanggan lama untuk berpindah ke perusahaan lain. Dengan semakin banyaknya 

pesaing maka akan semakin banyak pilihan bagi konsumen untuk menjatuhkan 

pilihan. Hal ini akan semakin membuat semakin sulit untuk mempertahankan  

konsumen lama, karenanya kualitas layanan harus ditingkatkan semaksimal 

mungkin. Kualitas pelayanan didefinisikan sebagai penilaian pelanggan atas 

keunggulan atau keistimewaan suatu produk atau layanan secara 

menyeluruh(Tjiptono,2005).   

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan  

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi  

harapan pelanggan (Tjiptono,2005). Sehingga definisi kualitas pelayanan dapat  

diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta 

ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Kualitas 

pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen 

atas pelayanan yang nyata–nyata meraka terima atau peroleh dengan pelayanan 

yang sesungguhnya mereka terima atau mereka harapkan terhadap atribut–atribut 
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pelayanan suatu perusahaan (Zeithaml et al, 1998). Kotler dan Keller (2008) 

menyatakan bahwa kualitas pelayanan harus  dimulai dari kebutuhan pelanggan 

dan berakhir pada persepsi pelanggan, dimana  persepsi pelanggan terhadap 

kualitas pelayanan merupakan penilaian menyeluruh  atas keunggulan suatu 

pelayanan. Hal ini berarti bahwa citra kualitas yang baik  bukan berdasarkan sudut 

pandang atau persepsi pihak penyedia jasa, yaitu  perusahaan akan tetapi sudut 

pandang penilaian persepsi pelanggan. Dalam hal  ini, konsumen adalah pihak 

yang mengkonsumsi dan menikmati jasa perusahaan, sehingga merekalah yang 

seharusnya menentukan kualitas jasa. Persepsi  pelanggan terhadap kualitas jasa 

merupakan nilai menyeluruh atas keunggulan  atau jasa (Tjiptono, 2005). Adapun 

lima dimensi kualitas pelayanan yang diidentifikasikan oleh Zeithaml et al (1988) 

dalam Tjiptono (2005) meliputi:  

a. Berwujud (tangible), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam  

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan 

keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan 

yang diberikan oleh pemberi jasa.  

b. Keandalan (reliability), yaitu kemampuan perusahaan untuk  memberikan 

pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 

Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan 

waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, 

sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi.  

c. Ketanggapan (responsiveness), yaitu suatu kebijakan untuk membantu  

dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada 

pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan 

konsumen menunggu persepsi yang negatif dalam dalam kualitas 

pelayanan.  

d. Jaminan dan kepastian (assurance), yaitu pengetahuan, kesopansantunan 

dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk  menumbuhkan rasa 

percaya para pelanggan kepada perusahaan. Hal ini meliputi beberapa 
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komponen antara lain komunikasi (communication), kredibiltas 

(credibility), kemananan (security), kompetensi (competence) dan sopan 

santun (courtesy).  

e. Empati (empathy), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya 

memahami keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan diharapkan 

memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan secara spesifik, 

serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.  

8. Preferensi Konsumen. 

Preferensi berasal dari bahasa Inggris, prefer yang artinya lebih suka atau 

melebihkan, sedangkan preference bisa diartikan pilihan. Apabila dihitungkan 

dengan statistika dimana preferensi konsumen terdapat beberapa pilhan diurutkan 

atau disusun ulang untuk menentukan fungsi utilitas setiap atribut dan keputusan 

relative dari setiap atribut. Preferensi konsumen didefinisikan sebagai pilihan suka 

atau tidak suka oleh seseorang terhadap suatu produk barang atau jasa yang 

dikonsumsi. Menurut Kotler (2002), preferensi konsumen menunjukkan kesukaan 

konsumen dariberbagai pilihan produk yang ada. 

Preferensi konsumen menurut Simmamora (2004) adalah konsep abstrak 

yang menggambarkan peta peningkatan kepuasan yang diperoleh dari kombinasi 

barang dan jasa sebagai  cerminan dari selera pribadinya, dengan kata lain 

preferensi konsumen adalah merupakan gambaran tentang kombinasi barang dan 

jasa yang lebih disukai konsumen apabila memiliki kesempatan untuk 

memperolehnya. Hal ini berarti preferensi merupakan syarat keharusan agar suatu 

jenis barang dan jasa yang dikonsumsi konsumen. 

Preferensi konsumen merupakan utilitas, yaitu tingkat kesenangan atau 

kesukaan. Suatu produk atau atribut akan lebih disukai konsumen jika 

ditempatkan pada produk atau atribut sebagai pilihan yang pertama (Resya, 2005). 

Preferensi menurut Assael (1992) terbentuk dari persepsi konsumen terhadap 

produk. Persepsi yang sudah mengendap dan melekat dalam pemikiran akan 
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menjadi preferensi. Persepsi dipengaruhi oleh rangsangan primer yang berasal 

dari produk itu sendiri dan rangsangan sekunder yang berasal dari kesan, gambar, 

dan informasi tentang produk tersebut. Preferensi dapat berubah dan dapat 

dipelajari sejak kecil. Preferensi terhadap produk pangan bersifat plastis, terutama 

pada orang yang masih berusia muda dan kemudian akan menjadi permanen bila 

seseorang telah memiliki gaya hidup yang lebih kuat. 

Teori preferensi digunakan untuk menganalisis tingkat kepuasan bagi 

konsumen, misalnya bila seseorang konsumen ingin mengkonsumsi produk 

dengan sumberdaya terbatas maka ia harus memilih alternatif sehingga nilai guna 

atau utilitas yang diperoleh mencapai optimal. Preferensi konsumen dapat 

diketahui dengan mengukur tingkat kegunaan dan nilai relatif penting setiap 

atribut yang terdapat pada suatu produk. Atribut fisik yang ditampilkan pada suatu 

produk dapat menimbulkan daya tarik pertama yang dapat mempengaruhi 

konsumen. Penilaian terhadap produk menggambarkan sikap konsumen terhadap 

produk tersebut dan sekaligus dapat mencerminkan perilaku konsumen dalam 

membelanjakan dan mengkonsumsi suatu produk. Konsumen memiliki sikap 

berbeda-beda dalam menimbang atribut yang dianggap penting. Mereka akan 

memberikan perhatian terbesar pada atribut yang memberikan manfaat-manfaat 

yang dicarinya. Pasar sebuah produk sering disegmentasikan berdasarkan atribut 

yang menonjol dalam kelompok konsumen yang berbeda (Kotler, 2002). 

Assael (1998) mendefinisikan preferensi adalah kesukaan, pilihan atau 

sesuatu yang lebih disukai konsumen dan preferensi konsumen terbentuk dari 

persepsi terhadap suatu produk. Persepsi yang membentuk preferensi dibatasi 

sebagai perhatian kepada kesan yang mengarahkan pada pemahaman dan ingatan, 

dan persepsi yang sudah mengendap dalam pikiran akan menjadi preferensi. Ada 

tiga faktor utama yang mempengaruhi konsumsi pangan dalam hubungannya 

dengan preferensi yaitu karakteristik individu (umur, jenis kelamin, suku, 

pendapatan), karakteristik makanan (rasa, warna, harga) dan karakteristik 

lingkungan (musim, pekerjaan, dan tingkat sosial didalam masyarakat). Preferensi 
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konsumen berhubungan erat dengan masalah penetapan pilihan. Hubungan 

preferensi ini biasanya diasumsikan memiliki tiga sifat dasar, yaitu : 

a. Kelengkapan (Completeness) 

Jika A dan B merupakan dua kondisi, maka setiap orang harus selalu bisa 

menspesifikasikan apakah : 

a. A lebih disukai daripada B 

b. B lebih disukai daripada A 

c. A dan B sama-sama disukai 

b. Transifikasi (Transivity) 

Jika seseorang mengatakan bahwa ia lebih menyukai A daripada B, dan 

lebih menyukai B daripada C. Maka ia lebih menyukai A daripada C. 

c. Kontinuitas (Continuity) 

Jika seseorang mengatakan A lebih disukai daripada B maka situasi yang 

mirip dengan A juga harus disukai daripada B. 

 

Dalam ketiga proporsi diatas diasumsikan bahwa setiap orang dapat 

membuat atau menyusun urutan semua kondisi atau situasi, mulai dari yang paling 

disukai hingga yang paling tidak disukai. Sridawati (2006) menyatakan bahwa 

dari sejumlah alternatif yang ada, orang lebih cenderung memilih sesuatu yang 

dapat memaksimumkan kepuasannya. Preferensi konsumen dapat diketahui 

dengan mengukur tingkat kegunaan dan nilai relatif penting setiap atribut yang 

terdapat pada suatu produk. Atribut fisik yang ditampilkan pada suatu produk 

dapat menimbulkan daya tarik pertama yang dapat mempengaruhi konsumen. 

Penilaian terhadap produk menggambarkan sikap konsumen terhadap produk 

tersebut, dan sekaligus dapat mencerminkan perilaku dalam membelanjakan dan 

mengkonsumsi suatu produk. 

9. Kepuasan Konsumen 

Engel et al., (1994) mengungkapkan bahwa kepuasan merupakan hasil 

evaluasi pasca konsumsi, bahwa sesuatu yang dipilih melebihi atau tidak melebihi 
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harapannya. Menurut Engel et al., (1994) Tingkat kepuasan konsumen dapat 

digambarkan seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Tingkat Kepuasan Konsumen 

Kotler (2002) mendefinisikan kepuasan sebagai perasaan senang dan 

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi/kesannya 

terhadap kinerja(hasil suatu produk) dengan harapan-harapannya. Kepuasan 

merupakan fungsi dari persepsi atas kinerja dan harapan. Jika kinerja berada di 

bawah harapan, maka konsumen akan merasa tidak puas. Sebaliknya, jika kinerja 

memenuhi harapan, maka konsumen akan puas. Umumnya harapan konsumen 

merupakan perkiraan atau keyakinannya tentang apa yang akan diterimanya 

apabila ia membeli atau mengkonsumsi suatu produk. Sedangkan kinerja 

merupakan persepsi konsumen terhadap apa yang ia terima setelah mengkonsumsi 

produk yang bersangkutan. 

Menurut Rangkuti (2006), metode pengukuran yang akan dilakukan adalah 

dengan menggunakan metode survei. Pengukuran dilakukan dengan cara berikut : 

a. Pengukuran dapat dilakukan secara langsung melalui pertanyaan kepada 

pelanggan dengan ungkapan sangat tidak puas, kurang puas, cukup puas, 

puas dan sangat puas.  

b. Responden diberi pertanyaan mengenai seberapa besar mereka 

mengharapkan suatu atribut tertentu dan seberapa besar yang mereka 

rasakan. 
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c. Responden diminta menuliskan masalah-masalah yang mereka hadapi 

yang berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan diminta untuk 

menuliskan perbaikan-perbaikan yang meraka sarankan. 

d. Responden diminta merangking elemen atau atribut penawaran 

berdasarkan derajat kepentingan setiap elemen dan seberapa baik kinerja 

perusahaan pada masing-masing elemen. 

 

Menurut Rangkuti (2006) kepuasan pelanggan dapat diukur dengan cara 

berikut :  

a. Traditional Approach 

Berdasarkan pendekatan ini, konsumen diminta memberikan penilaian atas 

masing-masing indikator produk yang mereka nikmati (pada umumnya 

dengan menggunakan skala Likert), yaitu dengan cara memberikan rating 

dari 1 (sangat tidak puas) sampai 5 (sangat puas sekali). Selanjutnya, 

konsumen juga diminta memberikan penilaian atas produk atau jasa 

tersebut secara keseluruhan. Skala Likert merupakan salah satu varian 

pendekatan semantic differential. Bentuknya lebih langsung dan responden 

diminta untuk memilih jawaban “sangat tidak setuju” (1) sampai “sangat 

setuju (5). 

b. Analisis secara Deskriptif 

Sering kali analisis kepuasan pelanggan berhenti sampai kita mengetahui 

pelanggan puas atau tidak puas, yaitu dengan menggunakan analisis 

statistik secara deskriptif, misalnya melalui penghitungan nilai rata-rata, 

nilai distribusi serta standar deviasi. Analisis kepuasan pelanggan 

sebaiknya dilanjutkan dengan cara membandingkan hasil kepuasan tahun 

lalu dengan tahun ini, sehingga kecenderungan perkembangannya (trend) 

dapat ditentukan. 

c. Pendekatan secara Terstruktur (Structured Approach) 

Pendekatan ini paling sering digunakan untuk mengukur kepuasan 

pelanggan. Salah satu teknik yang paling popular adalah Semantic 

Differential dengan menggunakan prosedur scalling. Caranya adalah 
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responden diminta untuk memberikan penilaiannya terhadap suatu produk 

atau fasilitas (misalnya supermarket, rumah sakit). Penilaian juga dapat 

dilakukan dengan membandingkan suatu produk atau fasilitas dengan 

produk atau fasilitas lainnya, dengan syarat variabel yang diukur sama. 

Pendekatan secara terstruktur dilakukan dengan dua metode, 

penjelasannya sebagai berikut : 

1) Analisis Importance Performance Matrix.  

Jenis analisis ini selanjutnya akan digunakan dalam penelitian 

ini. Matrix ini terdiri dari empat kuadran : kuadran pertama terletak di 

sebelah kiri atas, kuadran kedua di sebelah kanan atas, kuadran ketiga 

di sebelah kiri bawah, dan kuadran keempat di sebelah kanan bawah. 

Strategi yang dapat dilakukan berkenaan dengan posisi masing-

masing variabel pada keempat kuadran tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a) Kuadran 1 (attributes to improve) 

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap 

penting oleh pelanggan tetapi pada kenyataannya faktor-faktor 

ini belum sesuai seperti yang ia harapkan (tingkat kepuasan 

yang diperoleh masih sangat rendah). Atribut-atribut yang 

masuk dalam kuadran ini harus ditingkatkan. Caranya adalah 

perusahaan melakukan perbaikan secara terus-menerus sehingga 

performance atribut yang ada dalam kuadran ini akan 

meningkat. 

b) Kuadran 2 (maintain performance)  

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap 

penting oleh pelanggan dan faktor-faktor yang dianggap oleh 

pelanggan sudah sesuai dengan yang dirasakannya sehingga 

tingkat kepuasannya relatif lebih tinggi. Atribut-atribut yang 

termasuk dalam kuadran ini harus tetap dipertahankan karena 

semua ini menjadikan produk/jasa tersebut unggul di mata 

pelanggan. 
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c) Kuadran 3 (attributes to maintain)  

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap 

kurang penting oleh pelanggan dan pada kenyataannya 

kinerjanya tidak terlalu istimewa. Peningkatan atribut-atribut 

yang termasuk dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan 

kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan 

oleh pelanggan sangat kecil. 

d) Kuadran 4 (main priority)  

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap 

kurang penting oleh pelanggan dan dirasakan terlalu berlebihan. 

Atribut-atribut yang termasuk dalam kuadran ini dapat dikurangi 

agar perusahaan dapat menghemat biaya. Tingkat kepentingan 

pelanggan (customer expectation) atau importance diukur dalam 

kaitannnya dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh 

perusahaan agar menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas 

tinggi. Dari berbagai persepsi tingkat kepentingan pelanggan, 

kita dapat merumuskan tingkat kepentingan yang paling 

dominan. Konsep tingkat kepentingan ini dapat menangkap 

persepsi yang lebih jelas mengenai pentingnya atribut tersebut 

di mata pelanggan. Misalnya atribut harga. Bila harga 

dipersepsikan oleh pelanggan sebagai atribut yang sangat 

penting, sedangkan kenyataannya pelanggan merasakan bahwa 

saat ini harga sangat mahal, maka kita dapat memperoleh 

hubungan antara tingkat kepentingan mengenai harga dan 

kenyataan harga yang dirasakan oleh pelanggan sebagai berikut 

: kepentingan (importance) = tinggi; kinerja (performance) = 

rendah. Jika diplotkan ke dalam diagram kartesius, kita dapat 

merekomendasikan kepada perusahaan agar harga diturunkan 

untuk meningkatkan performance-nya. Atau perusahaan 

melakukan strategi lain yang berkaitan dengan variabel harga, 

yaitu meningkatkan superior customer value. 
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2) Customer Satisfication Index (CSI) 

Customer Satisfaction Index (CSI) merupakan suatu ukuran 

keterkaitan konsumen kepada suatu merek. Ukuran ini mampu 

memberikan gambaran tentang kemungkinan seorang pelanggan beralih 

ke merek produk lain, terutama jika pada merek tersebut didapati 

adanya perubahan, baik mengenai harga maupun atribut lainnya. 

Metode ini digunakan untuk mengukur indeks kepuasan konsumen 

(Indeks Satisfaction) dari tingkat kepentingan (importance) dan tingkat 

kinerja (performance) yang berguna untuk pengembangan program 

pemasaran yang mempengaruhi kepuasan pelanggan (Supranto, 2006). 

 

10. Indefference Curves (Pindyck dan Rubinfeld, 2013) 

Kita dapat melihat preferensi konsumen secara grafik dengan menggunakan 

indiferrerence curves Indeference curve adalah kurve yang memberikan gambaran 

tentang preferensi konsumsi. Curve indifference dari seorang konsumen didapat 

dengan menghadapkan sejumlah pilihan diantara berbagai kombinasi barang A 

dan B. Anggapan yang menjadi dasar analisa indifference curve adalah bahwa 

konsumen dapat mengatakan mana dari berbagai kombinasi itu yang memberikan 

kepuasan yang sama baginya, maka yang lebih banyak dan mana yang lebih 

sedikit.  

Satu indifference curve adalah kurve yang menunjukkan utility/kepuasaan 

yang sama yang diperoleh konsumen dengan mengkonsumir berbagai kombinasi 

barang A dan B atau dengan kata lain indifference curve adalah menunjukkan 

berbagai kombinasi barang A dan B yang memberikan tingkat kepuasan yang 

sama dari pada konsumen.. Indifference curve mewakili dari semua kombinasi 

keranjang pasar yang menyajikan seorang konsumen dengan tingkat kepuasan 

yang sama. Oleh karena itu orang tersebut tidak peduli di antara keranjang pasar 

yang diwakili oleh poin-poin yang digambarkan pada kurva. Mengingat tiga 

asumsi tentang preferensi bahwa konsumen selalu dapat menunjukkan preferensi 

untuk satu keranjang pasar di atas yang lain atau ketidakpedulian di antara 

keduanya. Informasi ini kemudian digunakan untuk memberi peringkat semua 
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pilihan konsumsi yang memungkinkan. Untuk mengapresiasi prinsip ini dalam 

bentuk grafik dapat diasumsikan jika hanya ada dua barang yang tersedia untuk 

dikonsumsi : makanan F dan pakaian C. Dalam hal ini, semua keranjang pasar 

menggambarkan kombinasi makanan dan pakaian yang mungkin ingin 

dikonsumsi seseorang. Seperti yang dapat dilihat pada gambar 5. Yang 

memberikan beberapa contoh keranjang berisi berbagai jumlah makanan dan 

pakaian.  

Untuk membuat grafik indefference curve konsumen, ada baiknya terlebih 

dahulu membuat grafik preferensi individualnya. Gambar. 5 menunjukkan 

keranjang yang sama yang tercantum pada tabel. Sumbu horizontal mengukur 

jumlah unit makanan yang dibeli setiap minggu, sumbu vertikal mengukur jumlah 

unit pakaian. Keranjang pasar A, dengan 20 unit makanan dan 30 unit pakaian, 

lebih disukai daripada keranjang G karena mengandung A lebih banyak makanan 

dan lebih banyak pakaian (perlu diingat bahwa asumsi ketiga bahwa lebih banyak 

lebih baik kurang dari). Demikian pula pasar keranjang E, yang berisi lebih 

banyak makanan dan bahkan lebih banyak pakaian, lebih disukai daripada A. 

Sebenarnya, kita dapat dengan mudah membandingkan semua keranjang pasar di 

dua area yang diarsir(seperti E dan G) ke A karena mengandung lebih banyak atau 

kurang dari makanan dan pakaian. Bagaimanapun bahwa B mengandung lebih 

banyak pakaian tetapi lebih sedikit makanan dari A. Demikian pula, D 

mengandung lebih sedikit pakaian daripada A. Oleh karena itu, perbandingan 

keranjang pasar A dengan keranjang B, D, dan H tidak mungkin tanpa informasi 

lebih lanjut tentang peringkat konsumen.  

Informasi tambahan ini disediakan pada Gambar 6 yang menunjukkan 

ketidakpedulian kurva, berlabel U1, yang melewati titik A, B, dan D. Kurva ini 

menunjukkan bahwa konsumen tidak peduli di antara ketiga keranjang pasar ini. 

Itu memberitahu kita bahwa dalam bergerak dari pasar keranjang A ke pasar 

keranjang B, konsumen merasakan tidak lebih baik atau lebih buruk dalam 

memberikan 10 unit makanan untuk mendapatkan 20 tambahan unit pakaian.  

Demikian juga, konsumen indifferent antara titik A dan D. Ia akan 

memberikan 10 unit pakaian untuk mendapatkan 20 unit makanan lebih banyak. 
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Disisi lain, konsumen lebih suka A ke H, yang terletak di bawah U1.Perhatikan 

bahwa kurva indifferent pada gambar 6 miring ke bawah dari kiri ke kanan.Untuk 

memahami mengapa ini harus terjadi, anggaplah bahwa itu miring ke atas dari A 

ke E. Ini akan melanggar asumsi bahwa lebih banyak komoditas apa pun lebih 

disukai lebih sedikit. Karena keranjang pasar E memiliki lebih banyak makanan 

dan pakaian daripada keranjang pasar A, harus lebih disukai daripada A dan 

karena itu tidak bisa sama kurva indifferent sebagai A. Bahkan, setiap keranjang 

pasar terletak di atas dan di sebelah kanan kurva indiferensi U1 pada Gambar. 

lebih disukai daripada semua keranjang pasar pada U1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Preferensi Individual 

 

Penjelasan dari gambar tersebut : Karena lebih banyak dari setiap barang 

disukai kurang, kita bisa membandingkan keranjang pasar di daerah yang diarsir. 

Keranjang A jelas lebih disukai ke keranjang G, sedangkan E jelas lebih disukai 

daripada A. Namun, A tidak dapat dibandingkan dengan B, D, atau H tanpa 

informasi tambahan 
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Gambar 6. Kurva Indifference 

 

Keterangan dari gambar 6 tersebut adalah sebagai berikut : Kurva 

indiferensi U1 yang lewat melalui keranjang pasar A menunjukkan  semua 

keranjang yang memberi konsumen tingkat kepuasan yang sama seperti halnya 

keranjang pasar A; ini termasuk keranjang B dan D. Konsumen lebih suka 

keranjang E, yang terletak di atas U1, daripada A, tetapi lebih suka A ke H atau G, 

yang terletak di bawah U1. 

 

11. Budget Line (Pindyck dan Rubinfeld, 2013) 

Untuk melihat bagaimana batasan anggaran membatasi pilihan konsumen, 

mari pertimbangkan situasi di mana seorang wanita memiliki jumlah pendapatan 

tetap, saya, yang dapat dibelanjakan sandang pangan. Biarkan F menjadi jumlah 

makanan yang dibeli dan C menjadi jumlah pakaian. Kami akan menunjukkan 

harga dua barang PF dan PC. Dalam hal itu, PFF (mis., Harga makanan dikalikan 

kuantitas) adalah jumlah uang yang dihabiskan untuk makanan dan PCC jumlah 

uang yang dihabiskan untuk pakaian. Garis anggaran menunjukkan semua 
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kombinasi F dan C yang jumlahnya total uang yang dihabiskan sama dengan 

pendapatan. Karena kami hanya mempertimbangkan dua barang (dan 

mengabaikan kemungkinan menabung), konsumen hipotetis kita akan 

membelanjakannya seluruh pendapatan untuk makanan dan pakaian. Akibatnya, 

kombinasi makanan dan pakaian yang bisa dia beli semuanya akan terletak pada 

baris ini : 

PF F + PCC = I 

Tabel 2. Simulasi Budget Line 

Misalkan bahwa konsumen kita memiliki pendapatan mingguan $80, 

kemudian harga makanan adalah $1 per unit, dan harga pakaian adalah $2 per unit 

(Tabel.2 menunjukkan berbagai kombinasi makanan dan pakaian yang bisa dibeli 

masing-masing minggu dengan $80). Jika seluruh anggarannya dialokasikan 

untuk pakaian, paling banyak bahwa dia bisa membeli 40 unit (dengan harga $2 

per unit), sebagaimana diwakili dengan keranjang pasar A. Jika dia menghabiskan 

seluruh anggarannya untuk makanan, dia bisa beli 80 unit (seharga $1 per unit), 

seperti yang diberikan oleh keranjang pasar G. Keranjang pasar B, D, dan E 

menunjukkan tiga cara tambahan di mana $80-nya bisa dihabiskan untuk makanan 

dan pakaian.  

Gambar 6 menunjukkan garis anggaran yang terkait dengan keranjang pasar 

yang diberikan Tabel 2. Karena menyerahkan satu unit pakaian menghemat $2 

dan membeli satu unit makanan biaya $1, jumlah pakaian yang diberikan untuk 

makanan di sepanjang garis anggaran harus menjadi sama di mana-mana. 

Akibatnya, garis anggaran adalah garis lurus dari titik A ke titik G. Dalam kasus 

Keranjang Pasar dan Batas Anggaran 

Keranjang 

Pasar 
Makanan (F) Pakaian (C) 

Jumlah yang 

dihabiskan 

A 0 40 $80 

B 20 30 $80 

D 40 20 $80 

E 60 10 $80 

G 80 0 $80 
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khusus ini, garis anggaran diberikan oleh persamaan F+2C=$80. Pencegatan garis 

anggaran diwakili oleh keranjang A. Sebagai konsumen kami bergerak di 

sepanjang garis dari keranjang A ke keranjang G, ia menghabiskan lebih sedikit 

untuk pakaian dan lebih banyak tentang makanan. Sangat mudah untuk melihat 

bahwa pakaian ekstra yang harus diberikan mengkonsumsi satu unit makanan 

tambahan diberikan oleh rasio harga makanan terhadap harga pakaian 

($1/$2=1/2). Karena pakaian harganya $2 per unit dan makanan hanya $1 per unit, 

1/2 unit pakaian harus diberikan hingga mendapatkan 1 unit makanan. Di Gambar 

7, kemiringan garis, C/ F= −1/2, mengukur biaya relatif sandang pangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Grafik Budget Line 

Keterangan :  

Garis anggaran menggambarkan kombinasi barang yang dapat dibeli mengingat 

pendapatan konsumen dan harga barang. Line AG (yang lewat melalui poin B, D, 

dan E) menunjukkan anggaran yang terkait dengan penghasilan $80, harga 

makanan PF = $1/unit, dan harga pakaian PC = $2/unit. Kemiringan garis 

anggaran (diukur antara titik B dan D) adalah −PF / PC = −10/20 = −1/2. 
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Dengan menggunakan persamaan (6), kita dapat melihat berapa banyak C 

yang harus diberikan untuk dikonsumsi lebih banyak dari F. Kami membagi 

kedua sisi persamaan dengan PC dan kemudian memecahkan untuk C: 

C = (I / PC) - (PF / PC) F 

Persamaan (6) adalah persamaan untuk garis lurus; ini memiliki penyadapan 

vertikal I/PC dan kemiringan -(PF/PC). Kemiringan garis anggaran, - (PF/PC), 

adalah negatif dari rasio harga dua barang. Besarnya kemiringan memberitahukan 

tingkat di mana dua barang dapat diganti satu sama lain tanpa mengubah jumlah 

total uang dihabiskan. Penyadapan vertikal (I/PC) mewakili jumlah maksimum C 

itu dapat dibeli dengan pendapatan I. Akhirnya, intersep horisontal (I/PF) 

memberitahukan berapa banyak unit F yang dapat dibeli jika semua pendapatan 

dihabiskan untuk F. 

 

12. Dampak Perubahan Pendapatan dan Harga(Pindyck dan Rubinfeld, 

2013) 

 Garis anggaran tergantung pada pendapatan dan harga barang, PF dan Pc. 

Namun tentu saja harga dan pendapatan sering berubah. Bagaimana perubahan 

tersebut mempengaruhi garis anggaran? 

a. Income Changes  

Apa yang terjadi pada garis anggaran saat pendapatan berubah? Dari 

persamaan untuk garis lurus (6), kita dapat melihat bahwa terjadi perubahan 

pendapatan mengubah intersep vertikal garis anggaran tetapi tidak mengubah 

kemiringan (karena harga barang tidak berubah). Gambar 7 menunjukkan bahwa 

jika pendapatan adalah berlipat ganda (dari $80 ke $160), garis anggaran bergeser 

ke luar, dari garis anggaran L1 ke garis anggaran L2. Perhatikan, bagaimanapun, 

bahwa L2 tetap sejajar dengan L1. Jika dia menginginkan, milik kita konsumen 

sekarang dapat menggandakan pembelian makanan dan pakaiannya. Juga, jika 

penghasilannya dipotong setengah (dari $80 ke $40), garis anggaran bergeser ke 

dalam, dari L1 ke L3. 
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Gambar 8. Efek dari perubahan pendapatan di Budget Line 

 

Keterangan Gambar :  

Perubahan pendapatan (dengan harga tidak berubah) menyebabkan garis anggaran 

bergeser sejajar dengan baris asli (L1). Ketika penghasilan $80 (untuk L1) 

ditingkatkan menjadi $160, anggarannya garis bergeser ke luar ke L2. Jika 

penghasilannya turun ke $ 40, garis bergeser ke dalam ke L3. 

 

b. Price‟s Change 

Apa yang terjadi pada garis anggaran jika harganya satu perubahan bagus 

tapi harga yang lain tidak? Kita bisa menggunakan persamaan C = (I/PC) - (PF/PC) 

F untuk menjelaskan efek perubahan harga makanan garis anggaran. Misalkan 

harga makanan turun setengahnya, dari $1 menjadi $0,50. Karena kasus, intersep 

vertikal garis anggaran tetap tidak berubah, meskipun perubahan kemiringan dari 

−PF/PC $1/$2= -$1/2 menjadi -$0,50/$2= -$1/4. Di Gambar 8, kami memperoleh 

garis anggaran baru L2 dengan memutar anggaran asli garis L1 keluar, berputar 

dari intersepsi C. Rotasi ini masuk akal karena seseorang yang hanya 

mengkonsumsi pakaian dan makanan tidak terpengaruh oleh perubahan harga. 
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Namun, seseorang yang mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar akan 

mengalami peningkatan daya belinya. Karena penurunan dalam harga makanan, 

jumlah maksimum makanan yang dapat dibeli miliki dua kali lipat. 

Di sisi lain, ketika harga makanan berlipat dua dari $1 menjadi $2, anggaran 

garis berputar ke dalam ke garis L3 karena daya beli orang tersebut telah 

berkurang. Sekali lagi, seseorang yang hanya mengkonsumsi pakaian tidak akan 

terpengaruh oleh kenaikan harga makanan. Apa yang terjadi jika harga makanan 

dan pakaian berubah, tetapi dengan cara tertentu yang membuat rasio kedua harga 

tidak berubah? Karena kemiringan anggaran garis sama dengan rasio kedua harga, 

kemiringan akan tetap sama. Itu intersep dari garis anggaran harus bergeser 

sehingga garis baru sejajar dengan yang lama satu. Misalnya, jika harga kedua 

barang turun setengah, maka kemiringan garis anggaran tidak berubah. Namun, 

keduanya memotong dua kali lipat, dan anggaran garis digeser ke luar. 

 Latihan ini memberi tahu kita sesuatu tentang faktor-faktor penentu daya 

beli konsumen kemampuannya menghasilkan utilitas melalui pembelian barang 

dan layanan. Daya beli ditentukan tidak hanya oleh pendapatan, tetapi juga oleh 

harga. Misalnya, daya beli konsumen dapat berlipat ganda karena penghasilannya 

berlipat ganda atau karena harga semua barang yang dia beli jatuh setengahnya. 

Akhirnya, perhatikan apa yang terjadi jika semuanya berlipat ganda harga 

keduanya makanan dan pakaian dan pendapatan konsumen. (Ini bisa terjadi dalam 

inflasi ekonomi.) Karena kedua harga telah dua kali lipat, rasio harga belum 

berubah; karena itu, keduanya tidak memiliki kemiringan garis anggaran. Karena 

harganya pakaian telah berlipat ganda bersama dengan pendapatan, jumlah 

pakaian maksimum yang dapat dibeli (diwakili oleh intersepsi vertikal dari garis 

anggaran) tidak berubah. Hal yang sama berlaku untuk makanan. Oleh karena itu, 

kondisi inflasi dimana semua harga dan tingkat pendapatan naik secara 

proporsional tidak akan mempengaruhi garis anggaran konsumen atau daya beli. 
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Gambar 9. Efek dari perubahan harga di Budget Line 

Keterangan Gambar :  

Perubahan harga satu barang (dengan pendapatan tidak berubah) menyebabkan 

garis anggaran berputar sekitar satu intersepsi. Saat harga makanan turun dari $ 

1,00 ke $ 0,50, garis anggaran berputar keluar dari L1 ke L2. Namun saat harganya 

meningkat dari $1,00 menjadi $2,00, garis berputar ke dalam dari L1 ke L3. 

 

13. Definisi Inferior Good dan Normal Good 

Ketika kurva konsumsi-pendapatan memiliki kemiringan positif, kuantitas 

menuntut peningkatan dengan pendapatan. Akibatnya, elastisitas pendapatan dari 

permintaan positif. Semakin besar pergeseran ke kanan kurva permintaan, 

semakin besar elastisitas pendapatan. Dalam hal ini, barang digambarkan sebagai 

normal: Konsumen ingin membeli lebih banyak dari mereka karena pendapatan 

mereka meningkat. Dalam beberapa kasus, kuantitas yang diminta turun ketika 

pendapatan meningkat; pendapatan elastisitas permintaan negatif. Kami kemudian 

menggambarkan yang baik sebagai yang lebih rendah. Syarat inferior berarti 

konsumsi turun ketika pendapatan naik. Hamburger, untuk Contohnya, lebih 
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rendah bagi sebagian orang: Ketika pendapatan mereka meningkat, mereka 

membeli lebih sedikit Hamburger dan lebih banyak steak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Income Consumption Curve 

Penjelasan dari gambar diatas :  

Peningkatan penghasilan seseorang dapat menyebabkan untuk mengurangi 

konsumsi salah satu dari keduanya barang yang dibeli. Di sini, hamburger, 

meskipun barang normal antara A dan B, menjadi barang inferior saat kurva 

pendapatan-konsumsi tertekuk ke belakang antara B dan C. 

 

Gambar 10. menunjukkan kurva konsumsi-konsumsi untuk barang inferior. 

Untuk tingkat pendapatan yang relatif rendah, baik hamburger dan steak adalah 

barang normal. Namun, ketika pendapatan meningkat, kurva konsumsi-konsumsi 

membelok ke belakang (dari titik B ke C). Pergeseran ini terjadi karena 

hamburger telah menjadi inferior bagus sehingga konsumsinya turun karena 

pendapatan meningkat 

 

14. Kerangka Pikir Penelitian. 

Rumah merupakan kebutuhan dasar dan mempunyai peran yang sangat 

strategis bagi kehidupan manusia. Di era modern ini tidak dapat dipungkiri 
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kebutuhan akan rumah sangat susah dijangkau bagi sebagian besar penduduk 

terutama di daerah perkotaan. Harga tanah yang tiap tahun semakin naik dan 

ketersediaan lahan untuk perumahan yang semakin susah memberikan dampak 

yang dirasakan khsusunya masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah. 

Belum juga kebutuhan pokok akan makanan terjamin tetapi juga harus dibebani 

dengan tuntutan memiliki tempat tinggal. 

Melalui progam yang dicetuskan pemerintah hadirlah progam perumahan 

untuk rakyat yang disebut KPR (Kredit Pemilikan Rumah), progam ini diharapkan 

dapat membantu masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal dengan progam 

cicilan. Namun tidak sampai disitu, progam ini juga memiliki kekurangan dan 

kelebihan. Bagi umat islam khususnya yang menjalankann syariat islam, progam 

KPR di haramkan karena terdapat bunga atau yang dalam agama islam disebut 

riba. Yang terbaru, munculah inovasi progam KPR dengan sistem yang syar’i atau 

yang disebut KPR Syariah, dimana didalamnya menjamin keamanan pengguna 

dengan syariat islam. 

Perkembangan kawasan perumahan di Kota Malang mengalami pergerakan 

yang cukup pesat. Banyak sekali lahan persawahan beralih fungsi menjadi lahan 

perumahan. Terbaru, perumahan dengan berbasis progam KPR Syariah mulai 

memasarkan produknya di Kota Malang, salah satunya adalah developer bernama 

Primaland “De Prima Tunggulwulung” yang terletak di kawasan sekitar Soekarno 

Hatta, tepatnya di kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokawaru. KPR 

Syariah seperti pada umumnya, memiliki prinsip menetapkan jumlah cicilan yang 

tetap (fixed) setiap bulan dan tidak tergantung pada suku bunga Bank Indonesia. 

Ini yang menjadi keunggulan sehingga menjadi daya tarik bagi calon konsumen. 

Namun kiranya, merupakan hal yang tentu tidak bisa dijadikan patokan pada satu 

atribut tersebut yang menjadi pertimbangan seseorang dalam menentukan 

pilihannya, karakter seseorang pasti akan berbeda beda sesuai keinginan dan 

kebutuhannya.  

Oleh karena itu perlu dilakukan diidentifikasi atribut apa saja yang menjadi 

pertimbangan calon konsumen dalam memilih produk KPR Syariah khususnya di 

“De Prima Tunggulwulung” dan sejauh mana kepuasan konsumen terhadap 
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atribut –atribut yang berkaitan pada kualitas produk dan kualitas pelayanan KPR 

Syariah di De Prima Tunggulwulung. Berikut ini merupakan kerangka pikir 

penelitian, dapat dilihat pada Gambar 11. 
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Karakteristik Konsumen : 

- Usia  

- Jenis Kelamin 

- Pendidikan Terakhir 

- Pekerjaan 

- Tingkat Pendapatan 

- Tempat Tinggal 
 

Preferensi dan Kepuasan Konsumen 

Atribut-atribut Preferensi dan Kepuasan 

Progam  KPR Syariah De Prima 

Tunggulwulung 

Kualitas Produk : 

1. Lokasi dan Akses 

2. Harga 

3. Lingkungan Sosial  

4. Keamanan 

5. Fasilitas Penunjang 

6. Desain rumah 

7. Spesifikasi Bangunan 

8. Developer brand 

9. Metode Pembayaran 

Kualitas Pelayanan : 

1. Jujur dan Keterbukaan 

2. Akad Jelas 

3. Kualitas Informasi 

4. Website dan Medsos   

5. Kemudahan Kepengurusan 

6. Info update dan Respon Cepat 

7. Keramahan Seller 

8. Kenyamanan Ruangan 

9. Jamuan 

 

1) Cohran Q Test,  

2) CSI (Customer Satisfication Index) dan 

3) IPA(Importance Performance Analisis) 

 

Gambar 11. Kerangka Pikir Penelitian 


