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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang bertopik sharia marketing mix terhadap keputusan 

pembelian pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sebagai berikut: 

Yeti Ira Dianti, 2017 berjudul Pengaruh Marketing Mix terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen Gamis Adzkia Hijab Syar’I (Studi Kasus pada Konsumen 

di Tulungagung). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan analisis linear berganda. Hasil analisis diketahui 

bahwa ke tujuh variabel marketing mix yang paling dominan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian yaitu variabel produk. Persamaan peneliti dengan 

penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang marketing mix atau 

bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian. Perbedaan peneliti dengan 

penelitian terdahulu yaitu jumlah variabel marketing mix yang digunakan dalam 

penelitian terdahulu tersebut ada tujuh variabel (produk, harga, tempat, promosi, 

partisipan, bukti fisik, proses) dan tempat penelitiannya yaitu di Gamis Adzkia 

Tulungagung. 

Wahju Wulandari, 2012 berjudul Pengaruh Marketing Mix terhadap 

Keputusan Pembelian pada Waserda UKM Mart koperasi karyawan Widyagama 

Malang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif 

dengan menggunakan analisis linear berganda. Hasil analisis diketahui bahwa ke 

lima variabel marketing mix yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian yaitu variabel harga dan lingkungan fisik. Persamaan peneliti dengan 
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penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang marketing mix atau 

bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian. Perbedaan peneliti dengan 

penelitian terdahulu yaitu jumlah variabel marketing mix ada lima variabel 

(produk, harga, promosi, lingkungan fisik, pelayanan) dan tempat penelitiannya 

yaitu di Waserda UKM Mart koperasi karyawan Widyagama Malang. 

Alfanda Andika dan Febsri Susanti, 2016 berjudul Pengaruh Marketing Mix 

terhadap Keputusan Pembelian parfum di Azzwars Parfum Lubeg Padang. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan analisis linear berganda. Hasil analisis diketahui bahwa ke empat 

variabel marketing mix yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian yaitu variabel tempat. Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu 

yaitu sama-sama membahas tentang marketing mix atau bauran pemasaran 

terhadap keputusan pembelian.. Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu 

yaitu tempat penelitiannya yaitu di Azzwars Parfum Lubeg Padang. 

2.2 Kerangka Teoritis Masalah Penelitian 

2.2.1 Pemasaran 

Pemasaran merupakan hal yang sangat penting dalam dunia usaha, dimana 

individu atau kelompok memperoleh apa yang dibutuhkan dan diharapkan untuk 

menciptakan dan menukarkan produk serta jasa dengan sesamanya. Pemasaran 

dalam kegiatannya mendorong penjualan agar mencapai target yang diharapkan. 

Kegiatan dalam pengembangan seperti produk (Product), harga (Price), promosi 

(Promotion), dan tempat (Place) merupakan inti dari kegiatan pemasaran (Philip 

Kotler dan Gary Amstrong, 1995: 14). 
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Konsep pemasaran adalah falsafah manajemen pemasaran untuk mencapai 

tujuan organisasi. Konsep pemasaran terus mengalami perkembangan.  Konsep 

pemasaran ada lima yaitu konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, 

konsep pemasaran, dan konsep pemasaran kemasyarakatan (Philip Kotler dan 

Gary Amstrong, 1995: 16). 

2.2.2 Pemasaran Syariah 

Pemasaran syariah merupakan kegiatan pemasaran (produk, harga, promosi, 

dan tempat) yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam sesuai dengan 

tuntunan Rasulullah SAW yang mempunyai pondasi utama dalam berdagang 

yaitu selalu dilandasi etika, karena etika atau moral sangat penting dalam dunia 

bisnis, bukan hanya mencari profit semata akan tetapi untuk kesuksesan dunia dan 

akhirat yaitu dengan menciptakan nilai kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan 

keikhlasan sesuai dengan prinsip syariat Islam atau mualamah Islami (Abdullah 

Amrin, 2007: 1). 

Pemasaran syariah mempunyai empat karakteristik yang harus diperhatikan 

dan bisa digunakan sebagai pedoman atau tolak ukur  dalam kegiatan pemasaran 

diantaranya (Hermawan Kartajaya dan M. Syakir Sula, 2006: 26-27): 

a. Teisis (Rabbaniyah) 

Sifatnya religius, harus menyususn taktik pemasaran, dan keunikan dari 

perusahaan tersebut dibanding perusahaan lain (deferensiasi), begitu juga dengan 

marketing mix mulai dari mendesain produk (Product), harga (Price), promosi 

(Promotion), dan tempat (Place) senantiasa di landasi dengan nilai-nilai religius. 
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b. Etis (Akhlaqiyah) 

Mengedepankan masalah Akhlak (moral dan etika) dalam segala aspek 

kegiatannya. 

c. Realistis (Al-Waqi’iyah) 

Konsep pemasaran yang landasannya sesuai dengan syariat Islam. 

Pemasaran syariah berbeda dengan konvensional yaitu dengan melakukan bisnis 

di tengah-tengah realitas kemunafikan, kecurangan, kebohongan, atau penipuan 

yang sudah biasa terjadi dalam dunia bisnis. 

d. Humanistik (Al-Insaniyah) 

Sifat yang humanistik universal bahwa syariah diciptakan untuk manusia 

agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaan tetap terjaga, serta sifat-sifat 

kehewanan dapat terkekang dengan panduan syariat Islam. 

2.2.3 Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran (Marketing Mix) merupakan kombinasi dari ke empat 

variabel yaitu produk (Product), harga (Price), promosi (Promotion), dan tempat 

(Place). Bauran pemasaran harus di olah dengan baik agar dapat memberikan 

kontribusi yang menguntungkan bagi perusahaan.  

Menurut Fandy Tjiptono (2008: 95) Bauran pemasaran (Marketing Mix) 

antara lain: 

a. Produk (Product) 

Produk adalah elemen pertama dan yang paling penting dalam bauran 

pemasaran. Produk merupakan sesuatu yang ditawarkan produsen untuk 
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pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Produk bisa 

berupa manfaat tangible maupun intangible yang bisa memuaskan pelanggan. 

Produk memiliki indikator yang sangat penting dalam proses pengambilan 

keputusan para pembeli atau konsumen, yaitu: 

1. Merek (Brand) 

Merek/Brand merupakan nama, istilah, simbol yang dapat memberikan 

identitas terhadap produk dan jaminan tambahan berupa jaminan kualitas. 

Merek/Brand mempunyai tujuan diantaranya: 

(a). Sebagai identitas yang memudahkan konsumen untuk mengenalinya yang 

mempunyai ciri khas tersendiri. 

 (b). Alat promosi sebagai daya tarik produk. 

 (c). Membina citra dengan memberikan keyakinan dan jaminan kualitas. 

 (d). Pengendalian Pasar. 

2. Kemasan (Packaging)  

Kemasan (Packaging) merupakan proses yang digunakan untuk merancang 

dan membuat wadah atau pembungkus untuk suatu produk. Kemasan mempunyai 

tujuan diantaranya: 

(a). Pelindung isi dari kerusakan, dll. 

(b). Memberikan kemudahan dalam penggunaan. 

(c). Bermanfaat dalam pemakaian ulang. 

(d). Memberikan daya tarik pelanggan, mulai dari desain, bentuk, warna. 
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(e). Identitas produk (terkesan kokoh, awet). 

(f).Distribusi (Shipping) mudah disusun, dihitung, ditangani. 

(g). Informasi (Labelling) isi, pemakaian, kualitas. 

(h). Cermin inovasi produk. 

3. Pemberian Label (Labelling) 

Labeling merupakan bagian dari pengemasan. Pemberian label dibagi 

menjadi tiga, yaitu: 

(a). Brand Label, yaitu nama merek yang dicantumkan pada kemasan. 

(b). Descriptiv label, yaitu memberikan informasi objektif mengenai penggunaan, 

dll. 

(c). Grade Label, yaitu identifikasi penilaian produk. 

Menurut  Abdullah Amin (2007: 65)  dalam syariat Islam kualitas produk 

diajadikan acuan utama agar calon pembeli menilai dengan mudah produk 

tersebut. Rasulullah SAW melarang untuk melakukan penipuan terhadap kualitas 

produk dengan cara melihatkan posisi produk yang baik, dan menyembunyikan 

kejelekan dari produk tersebut. Jadi sebagai pengusaha yang menerapkan syariat 

Islam harus transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi.  

Rasulullah dari Abu Hurairah bersabda, “Bahwa Rasullloh SAW melewati 

setumpuk barang makanan, maka beliau memasukkan tanganya (kedalam 

onggokan makan) dan tangan beliau menyentuh yang basah. Maka, beliau 

bersabda, “apa ini..? Pedagang itu menjawab, “basah karena hujan ya 

Rasululloh..!” bersabda Rasululloh,”kenapa engkau tidak tempatkan yang basah 

diluar (diatas),supaya pembeli dapat melihatnya..? Barang siapa menipu, 

bukanlah umatku” (HR. Muslim). 

Hadits tersebut menjelaskan bahwa produk harus memenuhi standarisasi 

mutu dan keberadaan barang, harus memperhatikan kehalalan produk, mutu, dan 
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manfaat. Rasullullah melarang melakukan penjualan yang tidak jelas yang 

mengandung unsur Gharar terhadap suatu produk, karena hal tersebut akan 

berdampak pada penipuan. 

b. Harga (Price) 

Menurut Philip Kotler (1992: 120) harga adalah unsur dalam bauran 

pemasaran yang menghasilkan pendapatan penjualan. Harga merupakan bauran 

pemasaran elemen kedua yang sangat penting bagi pemasar yang diserahkan 

dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang atau jasa.  

Penetapan harga adalah satu elemen dari bauran pemasaran yang ingin 

memberikan masukan untuk proses pengambilan keputusan. Harga mempunyai 

tujuan utama dalam pengambilan keputusan pembelian bagi pembeli. Penentuan 

harga sangat penting dalam dunia bisnis (Lamb, Hair, McDaniel 2001: 262). 

Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong  (2012: 314) ada empat 

indikator harga yang mempunyai peranan utama dalam proses pengambilan 

keputusan pembelian, diantaranya: 

1. Keterjangkauan Harga 

Harga mempunyai peranan untuk menjangkau para konsumen yang sudah 

ditetapkan oleh perusahaan. Ada beberapa jenis pilihan harga yang ditetapkan 

oleh produsen yaitu mulai harga terendah sampai harga tertinggi. 

2.  Kesesuaian Harga dengan Kemampuan atau Daya Saing Harga 
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Para konsumen sering membandingka harga suatu produk dengan produk 

lainnya. Bahkan membandingkan harga produk di tempat satu dengan harga 

produk di tempat lainnya.   

3. Kesesuaian Harga dengan Kualitas Produk 

Harga sering dijadikan acuan kualitas produk bagi para konsumen, 

konsumen sering memilih harga yang tinggi diantara dua barang yang akan 

dibandingkan untuk melihat adanya perbedaan kualitas produk. Jika harga lebih 

tinggi diantara kekdua barang tersebut konsumen cenderung beranggapan bahwa 

kualitas produk tersebut lebih baik.   

4. Kesesuaian Harga dengan Manfaat  

Para konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk jika dirasa 

memiliki manfaat yang lebih besar atau sama dengan uang yang dikeluarkan 

untuk membeli produk tersebut jadi, jika para konsumen dirasa manfaat suatu 

produk tersebut lebih kecil dari uang yang dikeluarkan untuk membeli, maka 

beranggapan bahwa produk tersebut mahal dan tidak akan melakukan pembelian 

ulang produk tersebut. 

Menurut Abdullah Amrin (2007: 66) harga dalam perspektif Islam 

ditentukan berdasarkan atas azas sukarela, sehingga tidak ada pihak yang 

teraniaya atau terdzalimi. Harga tercantum dalam Al-Qur’an dan Hadits. 

QS. Ali Imran ayat 130: 

َواتَُّقىا اللََّه َلَعلَُّكِم ُتْفِلُحىَن ۖ  اًفا ُمَضاَعَفًة َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنىا َلا َتْأُكُلىا الرَِّبا َأِضَع  
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan.” 

Penjelasan dari ayat tersebut bahwa dalam melakukan transaksi didunia 

bisnis dilarang mematok harga dengan melipatgandakan yang tujuannya untuk 

keuntungan pribadi maupun perusahaan.   

Ita Nurcholifah (Jurnal Khatulistiwa-Journal Of Islamic Studies,4, Maret 

2014: 80) menyebut hadits yang yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal 

diriwayatkan dari Ma’bil bin Yasar. 

Rasululloh SAW, bersabda: “Barang siapa yang berbuat sesuatu dalam 

(menentukan) harga-harga orang Islam agar memahalkannya, maka Allah berhak 

menundukkanya dengan tulang dari api neraka pada hari kiamat.” Kemudian 

Ma’bal ditanya: “Apakah kamu mendengarnya dari Rasulullah?” Ma’bal 

menjawab:“ Ya, bahkan tidak hanya satu atau dua kali.” (HR. Ahmad Bin 

Hanbal). 

Penjelasan dari hadits tersebut bahwa sebagai seorang pengusaha dianjurkan 

untuk tidak mencari laba dan mementingkan diri sendiri, akan tetapi 

memperhatikan kepentingan sesama.  

c. Promosi (Promotion) 

Promosi merupakan kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk 

memperlancar arus produk, service, ide tertentu pada sebuah saluran distribusi dan 

berusaha untuk mempengaruhi penjualan sebuah produk agar memperbesar 

pendapatan penjualan (Winardi 1989: 426). 

Menurut Fandy Tjiptono (2008: 222) Promosi memiliki indikator yang 

sangat penting dalam proses pengambilan keputusan para pembeli atau konsumen, 

yaitu: 
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1. Penjualan Tatap Muka (Personal Selling)  

Penjualan yang dilakukan secara langsung (tatap muka) antara penjual dan 

calon pembeli untuk memperkenalkan suatu produk, sehingga dikemudian hari 

mereka mencoba untuk membeli, contohnya pembelian melalui percakapan via 

telepon, penjualan kepada industri, perantara, dll. 

2. Periklanan dan Publisitas (Mass Selling) 

Suatu kegiatan media komunikasi untuk disampaikan kepada khalayak 

ramai/masyarakat umum dalam satu waktu dalam jumlah yang sangat banyak dan 

tersebar luas, contohnya yaitu periklanan dan publisitas. 

(a). Periklanan yaitu bentuk promosi yang paling banyak di gunakan perusahaan 

dalam mempromosikan produknya. 

(b). Publisitas yaitu bentuk penyebaran dam penyajian ide, barang, dan jasa dan 

pemanfaatan nilai-nilai berita yang terkandung dalam suatu produk untuk 

membentuk citra produk yang bersangkutan. 

3. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Menurut Winardi (1989: 429) promosi penjualan merupakan bentuk 

persuasi langsung yang didesain demikian rupa sehingga dapat menunjang 

aktivitas-aktivitas promosi lain secara langsung, contohnya kontes, pekan raya, 

bon-bon berhadiah, dll. 

4. Hubungan Masyarakat (Public Relations) 

Hubungan masyarakat merupakan suatu upaya komunikasi dari suatu 

perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan, dan sikap berbagai 

kelompok terhadap perusahaan tersebut (Fandy Tjiptono 2008: 230). 
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5. Online dan Media Sosial Pemasaran (Online and Social Media 

Marketing) 

Media sosial pemasaran yang dimaksud yaitu melalui WhatsApp, 

Instagram, Facebook, dll.  

Menurut Harmaizar Zaharuddin (2006: 90) dalam syariat Islam sangat 

menekankan agar menghindari unsur penipuan bagi calon pembeli. Sebuah hadist 

disebutkan “Ibnu Umar berkata: 

“Seorang laki-laki mengadu pada Nabi, “Aku telah tertipu dalam jual 

beli.” Maka beliau bersabda, “Katakanlah kepada orang yang kamu ajak berjual 

beli, “Tidak boleh menipu!” Sejak itu, jika ia bertransaksi jual beli, ia 

mengatakannya. (HR. Bukhari).”  

Hadits tersebut menjelaskan bahwa dapat dijadikan pedoman mengenai 

promosi yang dilakukan oleh perusahaan dalam memasarkan atau 

mempromosikan harus jujur, akurat, tidak ada yang ditutupi, sehingga tidak 

mengandung unsur penipuan kepada calon pelanggan. 

d. Tempat (Place) 

Menurut Lupiyoadi (2001: 80) tempat merupakan keputusan perusahaan 

yang berkaitan dengan pendistribusian. Tempat sangat berpengaruh pada kegiatan 

pemasaran, jika tempatnya stategis maka kegiatan pemasaran juga ramai 

dikunjungi pelanggan, begitu juga sebaliknya. Pendistrubusian dilakukan guna 

memperlancar kegiatan produsen kepada konsumen dalam hal kegiatan jual beli.  

Penentuan tempat memudahkan para konsumen dapat mengetahui, 

mengamati, memahami suatu produk yang ditawarkan. 
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Menurut Freddy Rangkuti (2004: 20) tempat atau pendistribusian dalam 

praktiknya  yaitu menjaga  kelancaran saluran distribusi yang ada untuk 

memastikan bahwa produk sampai kepada konsumen agar dapat memenuhi 

kebutuhan. Tempat/lokasi produsen menjual barangnya harus mudah dijangkau 

oleh konsumen, untuk menghindari adanya pencegatan atau  monopoli barang 

dimana orang kota membeli barang yang dibawa orang desa dengan harga murah 

sebelum sampai ke pasar niat untuk mendapatkan keuntungan yang dilarang 

dalam Islam. 

Ibnu Umar r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda “Jangan kamu 

menyambut barang dagangan itu hingga masuk ke pasar” (HR. Bukhari Muslim) 

Menurut Tjiptono dalam Astika Pratiwi (2016: 13) Tempat memiliki 

indikator yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan para pembeli 

atau konsumen, yaitu: 

1. Akses 

Dalam hal ini tempat atau lokasi yang mudah untuk dijangkau oleh 

transportasi umum. 

2. Visibilitas 

Dalam hal ini tempat atau lokasi yang dapat dilihat dengan jelas dari jarak 

pandang normal. 

3. Lalu Lintas 

Dalam hal ini menyangkut dua pertimbangan yang harus diperhatikan, yaitu 

seberapa banyak orang yang berlalu lintas, dan yang menjadi penghambat yaitu 

kepadatan dan kemacetan berlalu lintas. 
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4. Tempat Parkir yang Luas 

Dalam hal ini menyangkut keamanan dan kenyamanan para konsumen. Jika 

tempat parkirnya luas banyak para konsumen yang minat berbelanja. 

5. Ekspansi 

Dalam hal ini tersedianya tempat yang cukup luas untuk perluasan usaha 

dikemudian hari. 

2.2.4 Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian merupakan tahapan dalam proses dimana pembeli 

memutuskan untuk membeli barang tersebut atau suatu proses yang dilakukan 

konsumen dalam melakukan pembelian pada sebuah produk/jasa. Pengambilan 

keputusan yaitu melakukan suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat 

dalam menggunakan barang yang ditawarkan. 

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (2012: 184) ada lima 

indikator  penting yang dilakukan seseorang dalam mengambil keputusan 

pembelian, diantaranya:  

a. Pilihan Produk 

Para konsumen dalam memilih dan mengambil keputusan untuk membeli 

suatu produk atau menggunakan uangnya untuk tujuan lain. Hal ini perusahaan 

harus memusatkan perhatiannya kepada para konsumen yang berminat untuk 

membeli produk tersebut serta alternatif yang konsumen pertimbangkan 

b. Pilihan Merek 
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Para konsumen harus memutuskan tentang merek yang akan dibeli. Setiap 

merek mempunyai perbedaan dan persamaan sendiri. Hal ini perusahaan harus 

mengetahui dan memahami para konsumen untuk memilih merek yang 

diinginkan. 

c. Pilihan Penyalur 

Para konsumen dalam mengambil keputusan pembelian harus mengetahui 

pilihan penyalur mana yang akan didatangi. Setiap konsumen memiliki 

pertimbangan atau perbandingan yang berbeda dalam menentukan penyalur, 

misalnya faktor lokasi yang terdekat, harga yang murah, kualitas barang yang 

bagus, dan persediaan barang yang lengkap.  

d. Waktu Pembelian 

Para konsumen dalam menentukan waktu pembelian berbeda-beda sesuai 

dengan kemampuan daya belinya, contohnya ada konsumen yang membeli setiap 

hari, satu minggu sekali, dua minggu sekali, tiga minggu sekali, atau bahkan 

sebulan sekali. 

e. Jumlah Pembelian 

Para konsumen dalam mengambil keputusan jumlah pembelian berbeda-

beda antara satu konsumen dengan konsumen lain. Para konsumen bisa membeli 

produk lebih dari satu tergantung kemampuannya, akan tetapi perusahaan harus 

mempersiapkan banyaknya produk yang sesuai dengan keinginan yang berbeda-

beda dari para konsumen. 
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Proses pengambilan keputusan terjadi karena pembeli mengetahui 

permasalahannya, kemudian mengevaluasi beberapa produk berdasarkan 

pengetahuan yang dimiliki tanpa berusaha mencari informasi baru tentang produk 

tersebut. 

Sebuah proses pengambilan keputusan pembelian tidak hanya berakhir 

dengan terjadinya transaksi pembelian, akan tetapi diikuti oleh tahap perilaku 

purnabeli. Dalam tahap ini konsumen merasakan tingkat kepuasan atau 

ketidakpuasan. Jika pembeli merasa puas, maka ia akan melihatkan peluang yang 

besar untuk melakukan pembelian ulang di masa yang akan datang, begitu juga 

sebaliknya. 
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2.3 Kerangka Penelitian 

Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis 

H1 : Diduga Sharia Marketing Mix berpengaruh terhadap keputusan pembelian di 

Mizz Hijab Malang.  
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