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ABSTRAK 

 

Puspitasari, Intan. Faktor Pengaruh Keputusan Berbelanja Warga Nahdliyin di 

Minimarket Buana (Study Komitmen Organisasi dan Faktor Ekonomis). 

Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Wirawan Fadly, M.Pd. 

 

Kata kunci: keputusan belanja, komitmen organisasi, minat belanja, faktor 

pengaruh, faktor ekonomi. 

 

Kerjasama di bidang ekonomi tentu banyak menjadi pilihan bagi pemilik 

dana dengan kemampuan terbatas guna mengembangkan aset pribadi maupun 

kelompok. Kerjasama pembentukan mini market Buana yang dilakukan oleh 

MWC NU kecamatan Kebonsari dengan pengelola dan pemegang saham. 

Berdirinya minimarket bentukan warga Nahdliyin di tengah-tengah masyarakat 

Nahdliyin menimbulkan permasalahan baru ketika unit usaha yang dibentuk 

secara bersama-sama ini mengalami kemunduran. Hal ini menjadi tanda tanya 

apakah warga Nahdliyin memang membelanjakan uangnya di tempat lain, di sisi 

lain timbul pertanyaan komitmen warga Nahdliyin terhadap nilai-nilai NU 

memang berbeda dengan komitmen warga Nahdliyin terhadap unit  usaha yang 

dibentuk oleh organisasi NU. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat berbelanja di kalangan warga Nahdliyin.  Penelitian ini 

merupakan penelitian campuran dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif 

sesuai desain penelitian campuran berurutan dengan melaksanakan tahap 

penelitian secara terpisah. Penelitian kualitatif dilakukan untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi keputusan berbelanja warga Nahdliyin yang dilakukan 

dengan wawancara mendalam pada narasumber yang dipilih secara purposive 

sampling. Hasil analisa kualitatif digunakan sebagai acuan pada penelitian 

kuantitatif untuk menguji secara empiris kepada masyarakat umum sehingga dapat 

membuktikan pengaruh faktor-faktor keputusan berbelanja. Pengumpulan data 

penelitian kuantitatif dilakukan dengan penyebaran angket terhadap 73 responden 

yang dipilih secara random sampling. Analisis penelitian campuran dilakukan 

dengan urutan analisis kualitatif dengan metode analisis secara induktif, 

sedangkan penelitian kuantitatif dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif dan statistik inferensial menggunakan uji regresi dan korelasi. 

 Berdasarkan proses pengujian dan analisis data, penelitian ini 

menghasilkan temuan bahwa konsumen menentukan minat berbelanja dipengaruhi 

oleh faktor komitmen organisasi dan faktor ekonomi. Hasil uji empiris 

membuktikan bahwa faktor ekonomi lebih mendominasi dalam mempengaruhi 

minat berbelanja sebesar 89%, sedangkan komitmen organisasi berpengaruh 

terhadap minat berbelanja sebesar 78%. Komitmen organisasi yang didukung 

dengan adanya alasan faktor ekonomi akan memperkuat minat berbelanja sebesar 

89.7%. Hal ini membuktikan pentingnya pemupukan komitmen organisasi untuk 

meningkatkan omzet penjualan, disamping adanya faktor ekonomi sebagai alasan 

logis dalam memperoleh manfaat pembelian barang dan jasa. 
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ABSTRACT 

 

Puspitasari, Intan. The Factors Influencing Decision of Nahdliyin 

Residents Shopping at Buana Minimarket (Study of Organizational Commitment 

and Economic Factor). Thesis, Syariah Economic Studies Program, Postgraduate, 

State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo. Advisor: Dr. Wirawan Fadly, M.Pd. 

 

Keywords: spending decision, organizational commitment, spending 

interest, influence factor, economic factor. 

 

Cooperation in the economic field would be an option for the owner of 

funds with limited ability to develop personal assets and groups. Cooperation of 

mini market establishment of Buana conducted by MWC NU Kebonsari sub-

district with manager and shareholder. The establishment of a minimarket formed 

by Nahdliyin residents in the midst of the Nahdliyin community created a new 

problem when the business unit formed together collapsed. This is a question 

mark whether Nahdliyin residents indeed spend their money elsewhere, on the 

other hand the question of commitment of Nahdliyin people to NU values is 

different from Nahdliyin's commitment to the business unit formed by the NU 

organization. 

This study aims to explore the factors that influencing interest of 

shopping among the Nahdliyin citizens. This research is a mixed research with 

qualitative and quantitative approach according to the design of consecutive 

mixed research by carrying out the research phase separately. Qualitative research 

is conducted to determine the factors that influence the decision of shopping 

Nahdliyin residents who conducted by in-depth interview on the informan is 

selected by purposive sampling. The results of qualitative analysis is used as a 

reference in quantitative research to test empirically to the general public so as to 

prove the influence of shopping decision factors. Quantitative research data was 

collected by questionnaires of 73 respondents are randomly selected. The analysis 

of mixed research was conducted in the sequence of qualitative analysis with 

inductive analysis method, while quantitative research was analyzed by using 

descriptive quantitative and inferential statistic method using regression and 

correlation test.  

Based on the process of testing and data analysis, this study resulted in 

findings that consumers determine the interest of shopping is influenced by 

organizational commitment factors and economic factors. The result of empirical 

test proves that economic factor is more dominant in influencing shopping interest 

by 89%, while organizational commitment influence to shopping interest by 78%. 

Organizational commitment backed by economic reasons will strengthen interest 

in spending by 89.7%. This proves the importance of fertilizing organizational 

commitment to increase sales turnover, in addition to economic factors as a 

logical reason to obtain the benefits of purchasing goods and services. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Era digitalisasi tidak hanya akan mengakibatkan dampak pada 

peningkatan tuntutan pekerjaan namun juga perkembangan strategi pemasaran 

dan cakupannya karena semakin kerasnya persaingan bisnis. Transaksi jual 

beli barang dan jasa untuk komoditi yang berhubungan dengan kebutuhan 

dasar tidak lagi terbatas dijual di toko kelontong atau warung yang sederhana, 

tetapi sudah dikemas menjadi bisnis retail yang menjanjikan kesuksesan. 

Perkembangan penjualan retail dalam pengembangannya tidak hanya 

meningkatkan daya beli masyarakat tapi juga meningkatkan loyalitasnya 

dengan berbagai cara dan pelayanan seperti kecanggihan sistem penjualan dan 

keanggotaan organisasi. Barang-barang kebutuhan pokok dipandang sebagai 

komoditi andalan dalam menciptakan pasar instan dalam bisnis. Persaingan 

dan peluang usaha Mini Market berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan 

kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa, sehingga semakin besar 

tantangan pemasar untuk menjaring pelanggan. Target pelaku bisnis mini 

market bukan hanya berupaya memenuhi kebutuhan barang dan jasa, namun 

juga berkembang ke arah gaya hidup masyarakat milenial untuk memenuhi 

keinginan pembeli. Bisnis jual beli mengikat adanya hubungan yang saling 

terkait antara konsumen dan penjual yang tidak dapat dipisahkan. Minat beli 

konsumen dapat dipengaruhi oleh banyak faktor dari luar maupun dalam diri 

individu sendiri. Perilaku konsumsi setiap orang dapat berbeda berdasarkan 
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perilaku, gaya hidup, selera, sikap, dan penawaran pemasar yang dianggap 

menarik. Bahkan, perilaku ini juga dipengaruhi  oleh saringan moral individu 

berupa keimanan dalam menentukan sifat, kualitas dan kuantitas konsumsi 

masing-masing individu sebagai pilihan bijak untuk memenuhi kebutuhan 

barang maupun jasa.
1
 Konsumen dalam memilih pembeliannya dituntut 

selektif dan bijak dengan mempertimbangkan manfaat barang dan tujuannya, 

sehingga perputaran ekonomi yang sehat akan menjamin kesehatan kehidupan 

sosial masyarakat. 

Penawaran yang baik suatu produk membuat konsumen mudah 

tertarik untuk melakukan pembelian. Harga dan kualitas produk menjadi kunci 

yang mempunyai andil besar dalam mengubah keputusan konsumen untuk 

membeli atau tidak. Perbedaan pilihan salah satu harga mampu memengaruhi 

konsumen untuk beralih pada penjual lain. Menghadapi perkembangan 

perilaku konsumen, penjual tentu akan secara cermat memahami proses yang 

berkaitan dengan pengambilan keputusan konsumen, pemilihan dan 

penggunaan produk sebagai alternatif pengambilan keputusan pembelian.
2
  

Faktor lain yang mempunyai peran dalam minat beli konsumen seperti lokasi, 

tampilan toko, pelayanan, dan pembayaran perlu menjadi perhatian penjual 

dalam rangka menumbuhkan minat beli pelanggan.  

Islam memberikan tuntunan yang tegas pada umatnya bahwa 

kegiatan jual beli dihalalkan untuk menggerakkan roda perekonomian umat 

                                                           
1
 Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2006), 12. 
2
 Philip Kotler dan Lene Kevin Keller, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Perhallindo, 2008), 

234. 
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agar sejahtera dunia dan akhirat. Islam sebagai agama yang menyempurnakan 

agama sebelumnya mengajarkan ketinggian akhlak bahkan dalam melakukan 

jual beli. Hal ini dijelaskan dalam  QS. Al-Baqarah ayat 275. 

ۚ ...

Artinya: ”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba.”
3
 

Allah telah menyerukan kepada umat Islam untuk melakukan jual 

beli yang halal. Jual beli pada dasarnya kegiatan yang dilakukan dengan 

menukar barang atau jasa dengan sejumlah nilai yang setara berdasarkan yang 

telah ditetapkan dan disepakati oleh pihak yang saling berkaitan.
4
 Objek 

penukaran barang atau jasa yang diterima pembeli di era milenial berkembang 

cukup luas, bukan hanya tukar menukar barang dengan barang, pertukaran 

uang kas, namun juga adanya transaksi elektronik. Ayat tersebut juga 

menegaskan larangan melakukan riba karena hal itu adalah haram akan 

berakibat zalim dan merugikan pihak lain. Riba tidak akan memberi manfaat 

pada umat. Riba justru menghancurkan kebersamaan yang menjadikan si kaya 

semakin kaya dan si miskin semakin miskin. 

Mini Market Buana merupakan salah satu unit usaha kerja sama 

yang dibentuk organisasi keagamaan terbesar Indonesia, Nahdlatul Ulama 

(NU). Konsep usaha ini berbentuk koperasi konsumsi yang 

memperjualbelikan barang-barang kebutuhan sehari-hari kepada masyarakat. 

                                                           
3
Al-Qur’an, 2:275. 

4
Muhammad dan R. Lukman Fauroni, Visi Al-Quran Tentang Etika dan Bisnis (Jakarta: 

Salemba Diniyah, 2002), 141. 
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Solusi produktif ini sangat tepat untuk pemenuhan kebutuhan dari umat, untuk 

umat, serta peningkatan sumber daya umat secara materi maupun capability 

sebagai cara untuk pemberdayaan umat di kalangan anggota dan pengurus 

NU. Mengingat persaingan yang semakin ketat di ranah bisnis retail, kerja 

sama ekonomi ini dilakukan lembaga NU sebagai pemilik gedung, dengan 

menggandeng pemegang saham yang berasal dari anggota dan pengurus di 

Majelis Wakil Cabang NU Kebonsari, yang bekerja sama dengan pengelola 

untuk meningkatkan penjualan. Konsistensi NU sebagai organisasi keagamaan 

berusaha hadir untuk memenuhi sendi-sendi kebutuhan dasar spiritual 

masyarakatnya. Di sisi lain juga mempunyai tujuan sebagai pengembangan 

perekonomian dan aset wakaf untuk pengembangan dana organisasi sebagai 

penyokong kegiatan agama, sosial, dan operasional keorganisasian. Mini 

Market Buana mengajak seluruh elemen anggotanya untuk bersama-sama 

mengembangkan organisasi yang secara tidak langsung mengangkat 

kesejahteraan anggotanya. Pemegang saham diberikan deviden sebagai 

keuntungan langsung dari keikutsertaan modal dalam kerja sama di Mini 

Market Buana.
5
 Keuntungan lain yang diperoleh oleh pemegang saham adalah 

mendapatkan diskon untuk pembelian setiap Rapat Anggota Tahunan 

dilakukan di MWC NU Kebonsari.  

Hal tersebut memperlihatkan bahwa NU bukan saja menjadi wadah 

dalam aspirasi, agama, dan tata cara di setiap sendi kehidupan masyarakat, 

namun juga sebagai jembatan peningkatan pergerakan roda perekonomian 

                                                           
5
Munirul Ichwan, wawancara , Kebonsari, 20 Agustus 2017. 
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kerakyatan dengan pembagian saham mencapai Rp.5.000-Rp.10.000 per 

lembar saham.
6
 Namun, dalam perkembangannya pergerakan perekonomian 

bisnis ini terhambat karena Mini Market Buana mengalami penurunan omzet  

yang terus berfluktuasi dan cenderung menurun selama tahun 2017 dengan 

perolehan sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Omzet Mini Market Buana Tahun 2015-2017 

Bulan  Perolehan nilai jual 

Juni Rp. 61.085.956 

Juli Rp. 52.455.085 

Agustus Rp. 34.457.930 

September Rp. 46.133.058 

Oktober Rp. 43.472.070 

November Rp. 38.908.765 

Desember Rp. 34.675.390 

Sumber: Data laporan keuangan tahun 2015-2017 

Banyak pertimbangan yang mendasari pilihan untuk berbelanja di 

suatu tempat. Warga Nahdliyin secara umum pasti mempunyai alasan yang 

menentukan pilihan untuk berbelanja di Mini Market Buana. Salah satu alasan 

tersebut adalah rendahnya kesukarelaan anggota berbelanja di Mini Market. 

Kurang dari 25% dari 464 pemegang saham yang berbelanja di Mini Market 

Buana.
7
 Hal ini berkaitan erat dengan komitmen anggota dalam keikutsertaan 

untuk mengembangkan usaha yang telah dibentuk bersama.  Pertanyaannya, 

jika pemiliknya sendiri tidak mau berbelanja apalagi orang lain. Peran para 

pemegang saham, khususnya pengurus untuk memberikan referensi kepada 

warga Nahdliyin berbelanja di Mini Market milik NU sangatlah penting, 

sebagai bentuk komitmen dalam mempertahankan dan mengembangkan kerja 

                                                           
6
Data pembagian SHU minmarket Buana tahun 2015. 

7
Saman, Wawancara, Kebonsari, 27 September 2017. 
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sama bidang ekonomi. Berdasarkan hasil observasi awal diketahui bahwa 

sebesar 50% konsumen memutuskan untuk membeli karena faktor harga, 

sebesar 30% konsumen mementingkan lokasi, 13% konsumen memilih 

pelayanan, dan hanya sebesar 7% konsumen yang menggunakan alasan 

komitmen organisasi dalam pertimbangan keputusan pembelian.
8
  Alasan ini 

tentu dipengaruhi oleh pesaing bisnis sejenis yang menawarkan harga, kualitas 

dan pelayanan yang dikemas dengan baik untuk menarik konsumen. Urgensi 

jawaban mengenai faktor penyebab kurangnya minat membeli di kalangan 

warga Nahdliyin berhubungan erat dengan keberlangsungan bisnis kerja sama 

ekonomi sebagai penunjang dan perekat komitmen berorganisasi di kalangan 

NU. Ketidakpedulian masalah ini akan membentuk gunung es. Jika dibiarkan 

maka bukan saja masalah ekonomi namun komitmen organisasi NU juga bisa 

menjadi kritis. Masyarakat bisa saja hanya menjadikan organisasi sebagai 

lambang yang tidak bermakna sama sekali. 

Keputusan warga Nahdliyin untuk berbelanja di Mini Market Buana 

memang bisa dipengaruhi banyak faktor baik internal maupun eksternal. 

Setiap pelaku pasar tentu menyadari adanya pertimbangan konsumen dalam 

memilih untuk membeli atau tidak, membeli di tempat ini atau di tempat lain, 

membeli sedikit atau banyak, memang sangat kuat dipengaruhi oleh aspek 

rasional maupun irasional yang dilandasi perbedaan identifikasi produk dan 

                                                           
8
Hasil observasi sementara dengan penyebaran angket kepada responden di Mini Market 

Buana pada 3 April 2018 pukul 11.00-17.00 WIB dengan jumlah sampel sebanya 35 

responden. 
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selera pasar.
9
 Pengaruh rasional lebih mempertimbangkan aspek ekonomi 

seperti harga, produk, pelayanan, dan manfaat produk yang secara logis 

dihitung berdasarkan besarnya pengorbanan tertentu jika dibandingkan 

manfaat dari perolehan barang. Sedangkan faktor irasional lebih cenderung 

mementingkan emosi, bentuk fisik, dan kecenderungan yang didasari adanya 

motivasi tertentu seperti gengsi dan fanatisme pada suatu hal. 

Faktor lain yang bisa menjadi alasan adalah perkembangan Mini 

Market pesaing dengan berbagai jenis barang dan pelayanan yang berbeda. 

Menjamurnya Mini Market tentu memberikan banyak pilihan baik dari segi 

harga, produk, pelayanan, keterjangkauan jarak tempuh, dan strategi 

pemasaran lain seperti belanja online, delivery-order, dan lain-lain. Setiap 

konsep pemasaran tidak bisa dibangun sendiri tanpa adanya keterikatan 

emosioanal dengan pelanggannya. Keinginan besar untuk menciptakan 

keuntungan bagi unit bisnis tidak terlepas dari hubungan timbal balik yang 

menguntungkan dengan pelanggannya.
10

 Pembeli tidak akan tertarik membeli 

kembali jika tidak menemukan kepuasan yang maksimal. Sebagai sebuah unit 

bisnis, Mini Market Buana bukan hanya mengandalkan keterikatan organisasi 

dengan anggotanya melainkan perlu mementingkan pengelolaan hubungan 

dengan para pelanggannya untuk membangun hubungan timbal balik yang 

saling menguntungkan yang bisa dirasakan secara langsung maupun tidak.  

                                                           
9
Mulyadi Nitisusatro, Perilaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan (Bandung: 

Alfabeta, 2012), 177. 
10

Philip Kotler dan Gary Amstrong, Prinsip Prinsip Pemasaran Edisi ke 12 (Jakarta: 

Erlangga, 2008), 5. 
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Berdasakan hasil temuan penelitian pendahuluan, peneliti tertarik 

untuk mengangkat judul “Faktor Pengaruh Keputusan Berbelanja Warga 

Nahdliyin di Mini Market Buana (Studi Komitmen Organisasi dan 

Faktor Ekonomi)”. Hal ini karena pemasaran menjadi penting bukan hanya 

untuk menjadi simbol konsistensi sebuah organisasi namun juga menjadi 

syarat untuk tetap kokohnya komitmen ideologi NU bagi umatnya, yang 

bukan hanya menjadi sarana beragama namun juga andalan dalam 

mewujudkan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan anggota dan 

pengurus.  

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Faktor-faktor apa yang memengaruhi keputusan berbelanja warga 

Nahdliyin di Mini Market Buana MWC NU Kebonsari? 

2. Apakah secara parsial ada hubungan yang signifikan antara komitmen 

organisasi dan faktor ekonomi dalam memengaruhi keputusan berbelanja 

warga Nahdliyin di Mini Market Buana MWC NU Kebonsari? 

3. Apakah secara bersama-sama ada hubungan yang signifikan antara 

komitmen organisasi dan faktor ekonomi dalam memengaruhi keputusan 

berbelanja warga Nahdliyin di Mini Market Buana MWC NU Kebonsari? 

C. Tujuan Penelitian 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Faktor-faktor apa yang memengaruhi keputusan berbelanja warga 

Nahdliyin di Mini Market Buana MWC NU Kebonsari? 
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2. Apakah secara parsial ada hubungan yang signifikan faktor yang 

ditemukan dalam memengaruhi keputusan berbelanja warga Nahdliyin di 

Mini Market Buana MWC NU Kebonsari? 

3. Apakah secara bersama-sama ada hubungan yang signifikan antara faktor 

yang ditemukan dalam memengaruhi keputusan berbelanja warga 

Nahdliyin di Mini Market Buana MWC NU Kebonsari? 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini bermanfaat dalam bidang akademis dan praktis.  

Manfaat tesebut dijelaskan sebagai berikut. 

1. Manfaat akademis, diharapkan dapat memperkaya wawasan akademis 

mengenai konsep yang memengaruhi peningkatan keputusan berbelanja 

sebagai komitmen dalam organisasi. 

2. Manfaat praktis, diharapkan menjadi acuan bagi kalangan praktisi yaitu 

pemegang saham dan pengelola untuk melaksanakan bisnis dan 

persekutuan bisnis dengan memperhatikan faktor-faktor yang 

memengaruhi keputusan berbelanja anggotanya untuk mencapai tujuan 

peningkatan kesejahteraan anggota dan pengurus dari kerja sama antara 

pemegang saham, pengelola, dan MWC NU Kebonsari Madiun. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

E. Kajian Terdahulu 

Faktor-faktor pertimbangan konsumen dalam memengaruhi minat 

pembelian telah banyak dikaji dan diteliti oleh para pakar di bidang 

pemasaran. Semakin ketatnya persaingan bisnis belakangan ini, menjadikan 

metode pemasaran menjadi tantangan yang baku dalam menggeluti bisnis jual 

beli sehingga metode pemasaran menjadi semakin berkembang. Di dunia 

akademis bukan hal yang baru membicarakan faktor pendorong minat beli 

konsumen. Keputusan berbelanja konsumen bukan hanya didorong oleh faktor 

ekonomis namun komitmen pada organisasi. Organisasi keagamaan sekarang 

ini bukan hanya sekedar meningkatkan semangat keagamaan dalam sendi-

sendi kehidupan namun berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan dalam 

pemenuhan kebutuhan dasar anggota. Beberapa tulisan yang mengangkat 

beberapa faktor yang berpengaruh terhadap minat beli adalah sebagai berikut. 

1. A Model of Industrial Buyer Behavior oleh Jagdish N. Sneth (1973) 

Jurnal ini menjelaskan perilaku pembeli organisasional secara 

kompleks dengan melibatkan banyak variabel dan hubungan yang secara 

sederhana dapat dijelaskan dalam dua cara. Pertama, beberapa orang 

melakukan pembelian karena faktor produk dan pelayanan tertentu. 

Kedua, beberapa proses keputusan pembelian dapat dihilangkan jika 

perilaku semata-mata hanya mengukur psikologi organisasi pembeli. 
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Model perilaku pembeli organisasional Sneth ini mengatur dan 

mengklasifikasikan pembeli dalam tiga hal.
21

 Pertama, model ini 

menjelaskan perilaku pembeli yang terbatas pada pembeli organisasional 

sendiri.
22

 Kedua, terbatas pada proses pembuatan keputusan pembeli.
23

 

Ketiga, faktor pembeli yang dilihat dari tiga aspek yang berbeda, antara 

lain psikologi, hubungan kondisional individu, dan jenis pelayanan 

tertentu.
24

 Sehingga dapat dipahami bahwa tumbuhnya minat beli dalam 

diri konsumen bukan hanya terbatas pada faktor internal dan eksternal 

pembeli tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kepentingan organisasional. 

2. A Transaction Cost Approach to Make or Buy Decisions oleh Gordon 

Walker dan David Weber (1984) 

Tulisan ini mengkaji tentang analisis biaya untuk membuat 

keputusan memproduksi atau membeli suatu produk barang atau jasa. 

Transaksi biaya secara tidak langsung berpengaruh terhadap persaingan 

pemasok pasar, kuantitas, dan teknologi. Transaksi biaya berperan dalam 

memprediksi keputusan membeli suatu produk dan memperbandingkan 

harga dari pemasok dan biaya produksi oleh pembeli.
25

 Hasilnya, bahwa 

perbandingan antara biaya pembuatan dan pembelian ini mempunyai 

pengaruh kecil namun berdampak besar pada keputusan manajer dalam 

pertanggungjawabannya. Variabel yang kompleks ini memberikan 

                                                           
21

Jagdish N. Sneth,” A Model of Industrial Buyer Behavior”, Journal of Marketing, Vol 

37 (1973), 52. 
22

Ibid., 
23

Ibid., 
24

Ibid., 
25

Gordon Walker dan David Weber, “A Transaction Cost Approach to Make or Buy 

Decisions”, Administrative Science Quarterly, Vol 29 (1984), 392. 
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penjelasan lebih bahwa kondisi kedua komponen dan pola potensi 

komunikasi juga memengaruhi keputusan manajer dalam memutuskan 

membeli atau membuat produk yang dibutuhkan secara mandiri. 

3. A Three Component Conceptualization of Organizational commitment 

oleh John P. Meyer dan Natalie J. Allen (1991) 

Tulisan ini mengamati perbedaan antara komitmen sikap dan 

perilaku sebagai bagian dari psikologi. Perbedaan tesebut dijelaskan dalam 

tiga komponen yang terpisah, yaitu (1) kebutuhan (Affective commitment), 

(2) keinginan (continuance commitment), dan (3) kewajiban (obligation 

commitment).
26

 Masing-masing komponen dikembangkan dan mempunyai 

implikasi yang berbeda pada perilaku pekerjaan. Review dilakukan dengan 

mengidentifikasi pendekatan konsep dan mengukur komitmen organisasi. 

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa komitmen afektif dalam 

berorganisasi sangat dipengaruhi oleh kebutuhan yang berimplikasi pada 

rasa nyaman dan peningkatan kompetensi. Keberlanjutan komitmen sangat 

ditentukan oleh penghargaan yang diperoleh individu, contohnya 

peningkatan kompensasi, bonus, peningkatan gaji, tunjangan, dan lain-

lain. Pemenuhan kebutuhan atau manfaat tertentu kepada individu akan 

secara langsung meningkatkan loyalitas terhadap organisasi. 

4. Pengaruh Budaya, Harga, dan Lokasi Terhadap Minat Belanja Konsumen 

di Pasar Soponyono oleh Akhmat Faisol dan Hening Widi Oetomo (2016) 

                                                           
26

John P. Meyer dan Natalie J. Allen. “A Three Component Conceptualization of 

Organizational commitment”, Human Resource Management Review, Vol 1 (1991), 82. 
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Tulisan ini mengangkat permasalahan mengenai semakin 

menjamurnya pasar modern. Sehingga perlu dilakukan kajian tentang 

faktor yang mampu memengaruhi minat beli masyarakat di pasar 

tradisional. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif 

menggunakan metode statistik. Hasil penelitian menunjukkan dari 80 

sampel yang diambil secara accidential sampling diketahui bahwa variabel 

budaya, harga, dan lokasi secara simultan memengaruhi minat belanja 

konsumen di pasar Soponyono.
27

 Setiap pembelian yang dilakukan oleh 

konsumen akan banyak mempertimbangkan kombinasi dari komponen 

yang diteliti mengenai budaya sebagai bentuk penerimaan penawaran yang 

baru baik dalam segi harga maupun kualitas dan produk serta 

keterjangkauan lokasi. 

5. Islamic Branding, Religiusitas dan Keputusan Konsumen terhadap Produk 

oleh Muhamad Nasrullah (2015) 

Islamic Branding serta tingkat religiusitas masyarakat dalam 

memutuskan untuk membeli suatu produk semakin menambah minat para 

peneliti baik dari kalangan akademis maupun praktis. Pasalnya dengan 

semakin berkembangnya ekonomi syariah, maka setiap produk jasa 

maupun dagang banyak menambahkan label Islam untuk menarik minat 

para pembeli. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 113 

responden yang diambil secara acak. Analisis pengaruh variabel Islamic 

Branding dan religiusitas terhadap variabel keputusan membeli konsumen 

                                                           
27

Akhmat Faisol dan Hening Widi Oetomo. “Pengaruh Budaya Harga dan Lokasi 

terhadap Minat Belanja Konsumen di Pasar Soponyono”, Jurnal Ilmu dan Riset 

Manajemen. Vol 5 (2016), 14. 
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dilakukan dengan uji regresi. Hasilnya, diketahui bahwa variabel Islamic 

Branding dan religiusitas hanya menyumbang tidak lebih dari 10% saja 

dalam memengaruhi minat beli konsumennya.
28

 Artinya lebih dari 90% 

responden memilih faktor di luar variabel Islamic Branding dan 

religiusitas dalam menentukan pembeliannya terhadap suatu poduk. 

6. Lokasi, Keberagaman Produk, Harga, dan Kualitas Pelayanan 

Pengaruhnya terhadap Minat Beli pada Pasar Tradisional Bersehati Calaca 

oleh Hendra Fure (2013) 

Tema mengenai menjamurnya pasar modern menjadi topik 

hangat di kalangan akademisi karena secara langsung berdampak pada 

merosotnya kegiatan ekonomi di pasar tradisional. Pasar tradisional secara 

berangsur-angsur dan pasti mengalami kemunduran peminat yang 

mengakibatkan kemunduran ekonomi pedagang menengah ke bawah. 

Variabel lokasi, keberagaman produk, harga, dan kualitas pelayanan 

pengaruhnya terhadap minat beli pada pasar tradisional diuji dengan 

menggunakan metode statistik sebagai bahan evaluasi pada pelaku pasar 

tradisional Bersehati Cilaca. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel 

lokasi, keberagaman produk, harga, dan kualitas pelayanan berpengaruh 

secara signifikan terhadap minat beli masyarakat di Pasar Bersehati 

Cilaca.
29

  

                                                           
28

Muhamad Nasrullah, “Islamic Branding, Religiusitas dan Keputusan Konsumen 

terhadap Produk”, Jurnal Hukum Islam,Vol 13 (2013), 1836. 
29

Hendra Fure, “Lokasi Keberagaman Produk Harga dan Kualitas Pelayanan Pengaruhnya 

terhadap Minat Beli pada Pasar Tradisional Bersehati Calaca”, Jurnal EMBA, Vol 

1(2013), 281. 
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7. Motivasi, Persepsi dan Kepercayaan Pengaruhnya terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen pada Sepeda Motor Yamaha di Minahasa oleh 

Machrani Rinandha Bilondatu (2013) 

Pemasaran sangat berpengaruh terhadap kuantitas penjualan 

suatu produk. Maka perlu suatu penelitian untuk membuktikan bahwa 

motivasi, persepsi, dan keyakinan mampu mendorong minat beli 

masyarakat pada suatu produk tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan 

metode asosiatif dengan analisis regresi. Hasilnya, seluruh variabel yang 

diteliti menunjukkan pengaruhnya secara sinifikan terhadap peningkatan 

minat beli masyarakat pada produk tertentu.
30

 Motivasi, persepsi, dan 

kepercayaan terhadap merek dan produk akan meningkatkan daya beli 

masyarakat karena kepuasan dan kebutuhan terpenuhi oleh penjual. 

Kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari pelanggan karena hal ini 

membuat loyalitas pelanggan semakin tinggi yang berpotensi 

meningkatkan pendapatan secara langsung. 

8. Pengaruh Bauran Pemasaran Ritel terhadap Keputusan Pembelian Ulang 

Konsumen Mega Prima Swalayan Payakumbuh oleh Yuda Melisa (2012) 

Bauran pemasaran yang secara spesifik terdiri dari persediaan 

barang, harga, lokasi, komunikasi, desain, dan tampilan toko disinyalir 

mampu memengaruhi keputusan membeli konsumen ritel. Penelitian 

dilakukan pada 100 orang dengan purposive sampling dengan metode 

statistik. Berdasarkan pengujian dengan analisis regresi diketahui bahwa 

                                                           
30

Machrani Rinandha Bilondatu, “Motivasi Persepsi dan Kepercayaan Pengaruhnya 

terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Sepeda Motor Yamaha di Minahasa”, 

Jurnal EMBA, Vol 1 (2013), 717. 
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bauran pemasaran berpengaruh secara signifikan terhadap respon 

masyarakat pada pembelian ritel.
31

 Bauran pemasaran sangat penting 

untuk meningkatkan daya tarik pelanggan untuk membeli. Bauran 

pemasaran bisa berbeda pada setiap jenis toko dan produknya. Bauran 

pemasaran yang tepat akan mempunyai efek yang berbanding lurus 

terhadap minat beli pelanggan. 

9. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Minat Beli Kembali Konsumen 

Studi Kasus pada Konsumen Perusahaan Jasa Servis Daihatsu Astra 

Internasional di Surakarta oleh Tommy Sidharta (2008) 

Penelitian ini membahas perbedaan antara kualitas pelayanan 

yang diharapkan dan kualitas pelayanan yang telah didapatkan konsumen. 

Kemudian peneliti menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

minat beli kembali konsumen jasa servis di bengkel Astra. Dari hasil uji 

statistik diketahui bahwa aspek pelayanan yang meliputi bukti langsung, 

keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati terbukti memengaruhi 

minat beli kembali konsumen secara signifikan.
32

 Pelanggan perlu 

mendapatkan perlakuan yang membuat nyaman dan aman sekaligus 

menyenangkan dalam melakukan pembelian di suatu tempat. Penghargaan 

yang baik dan jaminan produk bukan hanya akan dapat memenuhi 

kebutuhan pelanggan namun juga keinginan pelanggan. 

                                                           
31

Yuda Melisa, “Pengaruh Bauran Pemasaran Ritel tehadap Keputusan Pembelian Ulang 

Konsumen Mega Prima Swalayan Payakumbuh”, Jurnal Manajemen. Vo 1 (2012), 4. 
32

Tommy Sidharta, “Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Minat Beli Kembali 

Konsumen Studi Kasus Pada Konsumen Perusahaan Jasa Servis Daihatsu Astra 

Internasional di Surakarta” (Tesis, Universitas Sebelas Maret ,Surakarta, 2008), 90. 
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10. Peran Bauran Pemasaran terhadap Perilaku Konsumen oleh Hotniar 

Siringoringo (2004) 

Peneliti mengkaji perilaku konsumen yang sangat menarik bagi 

perusahaan karena mampu merencanakan fokus pemasaran dalam 

meningkatkan kuantitas penjualan. Perilaku pembelian konsumen 

berkaitan erat dengan sukses atau tidaknya bauran pemasaran yang 

diterapkan oleh perusahaan. Penelitian dilakukan pada konsumen di lokasi 

dan budaya yang berbeda untuk memastikan bahwa strategi pemasaran 

yang digunakan sudah tepat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan 

kualitatif dan berkaitan secara langsung dalam mengkaji berbagai strategi 

pemasaran. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwa 

pengambilan keputusan pembelian konsumen bukan merupakan proses 

tunggal.
33

 Keputusan membeli atau tidak didasarkan pada dimensi derajat 

pengambilan keputusan dan dimensi derajat keterlibatan dalam pembelian. 

Keterlibatan yang dimaksud adalah adanya keterlibatan dalam emosional 

dan keterlibatan baik dalam promosi maupun dalam proses pembelian.  

Berdasarkan tulisan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak 

aspek yang memengaruhi keputusan membeli konsumen terhadap suatu 

produk barang dan jasa. Baik itu dari sisi ekonomis seperti harga, lokasi, 

produk, tampilan toko, dan kualitas layanan purna dan pascajual kepada 

konsumen. Faktor komitmen juga mampu memengaruhi keputusan beli 

konsumen meski tergolong lemah. Berdasarkan penelitian John P. Meyer 

                                                           
33

Hotniar Siringoringo, “Peran Bauran Pemasaran terhadap Perilaku Pembelian 

Konsumen”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Jilid 9 (2004), 126. 
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dan Nalie Allen bahwa komitmen organisasi akan berpengaruh sepanjang 

mampu memberi kontribusi manfaat dan nilai penghargaan terhadap 

individu sehingga mampu meningkatkan loyalitas konsumen, artinya 

bahwa masyarakat lebih memperhitungkan aspek ekonomis dalam 

memutuskan pembeliannya dan pertimbangan timbal balik yang didapat 

sebagai imbalan dari loyalitasnya. Sentuhan emosional seperti ini memang 

sensitif di tengah gejolak ekonomi nasional yang tidak menentu. 

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis mengangkat problematika 

faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian warga Nahdliyin di 

Mini Market Buana. Faktor pengaruh komitmen organisasi dan ekonomis 

dipertanyakan mengingat Mini Market buana didirikan di tengah-tengah 

warga Nahdliyin yang juga secara langsung terlibat dalam pendirian dan 

kepemilikan Mini Market namun mengalami penurunan omset dari waktu 

ke waktu. 

F. Landasan Teori 

1. Komitmen Organisasi 

Organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan komponen yang saling 

terhubung satu sama lain, yang di dalamnya terdapat koordinasi dan 

upaya-upaya pencapaian tujuan kelompok dengan kinerja yang maksimal 

dan efisien.
34

 Organisasi bisa dikatakan sebagai wadah bagi sekumpulan 

individu yang berbeda untuk mewujudkan cita-cita yang sama. Kunci 

eksistensi sebuah organisasi adalah individu yang terlibat di dalamnya. 
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J. Winardi, Manajemen Perilaku Oraganisasi  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2009), 57. 
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Suatu organisasi bisa menjadi sangat besar maupun redup bergantung pada 

sumber daya manusia yang mengelolanya. Organisasi seperti sebuah 

sistem yang di dalamnya ada keterikatan satu sama lainnya. Ketika salah 

satu individu menyimpang maka akan berdampak pada kestabilan dan 

keberlanjutan organisasi. Besarnya keanggotaan suatu organisasi tidak 

akan berarti apa-apa jika masing-masing anggotanya tidak mempunyai 

rasa memiliki, dan keterikatan yang kuat dalam membentuk dan 

mewujudkan visi dan misi organisasi. Organisasi dengan anggota yang 

sangat sedikit bisa saja mempunyai pengaruh yang kuat di bidang 

ekonomi, maupun politik kemasyarakatan jika anggotanya mempunyai 

loyalitas yang tinggi. 

Komitmen organisasi sering kali dipakai dalam setiap kegiatan 

bermasyarakat untuk mempererat hubungan dan loyalitas anggotanya demi 

mencapai tujuan kelompok. Komitmen telah ada ketika seseorang 

memutuskan untuk memilih memasuki suatu lingkungan, organisasi, 

maupun kelompok tertentu. Hanya saja, komitmen ini bisa menjadi 

semakin kuat atau bisa menjadi lemah bergantung pada hubungan timbal 

balik yang terjadi dalam lingkungan atau kelompok tersebut. Komitmen 

sering kali disandingkan dengan loyalitas anggota kepada organisasi, 

perusahaan, maupun kelompok yang menaunginya. Komitmen merupakan 

kekuatan relatif individu dan keterlibatannya sebagai suatu orientasi nilai 

untuk mendapatkan manfaat atau nilai yang diharapkan dapat memberikan 
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kepuasan hidup.
35

 Dengan adanya komitmen, individu tidak akan mudah 

untuk berpaling dan dengan alasan apapun berusaha untuk mewujudkan 

tujuan kelompoknya bahkan komitmen ini menunjukkan gejala 

ketidaklogisan perilaku terhadap suatu hal. Komitmen mempunyai 

pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan suatu organisasi atau 

kelompok. Hal ini bisa dilihat pada kaum minoritas Tionghoa di Indonesia 

cenderung berpengaruh besar di bidang pendidikan, ekonomi, bahkan 

politik. Hal ini membuktikan komitmen menjadi poros dari eksistensi dan 

ekspansi organisasi maupun kelompok.  

Komitmen organisasi pada dasarnya adalah sikap yang muncul 

pada diri individu baik dengan alasan rasional maupun irasional 

berdasarkan kepentingan yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda. 

Komitmen organisasi mencakup keterlibatan yang aktif secara emosional 

anggotanya, adanya kepercayaan yang tinggi terhadap nilai-nilai yang 

dikenalkan oleh organisasi, dan kemudian menimbulkan kesetiaan 

terhadap organisasi yang ditunjukkan dengan sikap loyal.
36

 Sikap loyal 

pada suatu organisasi dimiliki oleh anggotanya yang diwujudkan dengan 

tindakan-tindakan riil yang sejalan dengan visi dan misi yang telah 

dibentuk bersama. Keterlibatan dalam pencapaian tujuan tersebut akan 

secara otomatis memberikan rasa bangga pada dirinya. Individu yang 

mempunyai komitmen kuat pada organisasi cenderung ingin terlibat aktif 
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dalam semua kegiatan organisasi, bahkan membawa nilai-nilai organisasi 

di setiap sendi kehidupannya. Sehingga tanpa disadari komitmen 

memunculkan ideologi yang melebur bersama kebiasaan, budaya, bahkan 

cara berpikir dan pandangan anggotanya. Loyalitas yang kuat akan 

menimbulkan suatu sikap menolak atau menyalahkan pandangan 

kelompok lain yang tidak sesuai dengan kelompoknya dan hanya 

menerima apa yang dihasilkan dari kelompoknya saja. 

Sebuah organisasi dan anggotanya yang dibangun dengan sikap 

aktif dan peduli akan menumbuhkan interaksi yang saling menguntungkan 

untuk menghasilkan kinerja dan inovasi yang maksimal.
37

 Anggota suatu 

organisasi pada tahap ini akan merasa senang dan aktif terlibat langsung 

pada setiap kegiatan organisasi. Sikap pentingnya keterlibatan dalam 

komitmen organisasi, baik ditunjukkan oleh karyawan maupun manajer 

untuk melaksanakan program kegiatan dan standar kinerja serta standar 

kerja yang telah ditetapkan. Sikap ini membantu pemenuhan target hasil 

kerja yang maksimal. Terlibat langsung dalam semua kegiatan organisasi 

dapat juga diartikan sikap yang dengan suka rela menerima apa yang 

dihasilkan oleh organisasi sebagai konsekuensi untuk mencapai tujuan 

bersama. Sisi emosional anggota atau karyawan akan membentuk rasa 

bangga terhadap apa yang telah dihasilkan dari kerja kerasnya untuk ikut 

andil dalam membesarkan sebuah organisasi atau menyukseskan suatu 

tujuan besar dari sebuah program kerja. 
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Kepercayaan yang dibangun dalam berorganisasi penting untuk 

menunjukkan perasaan percaya dan tetap menjalankan misinya dengan 

benar karena merasa mempunyai keterikatan dengan nilai-nilai positif 

organisasi sebagai sesuatu yang bermanfaat terhadap diri dan orang di 

sekitarnya.
38

 Seorang anggota atau pekerja yang mempunyai kepercayaan 

tinggi pada organisasi yang menaunginya akan merasa rugi jika harus 

berpaling pada organisasi lain. Organisasi yang menaunginya dianggap 

sebagai sebuah prioritas. Seorang anggota atau pekerja yang tidak 

mempunyai rasa kepercayaan yang tinggi terhadap organisasi akan 

cenderung bersikap tak acuh dan kurang memperhatikan kinerja yang 

diembannya. Sikap kepercayaan pada organisasi yang tinggi akan 

mendorong anggotanya untuk bekerja secara maksimal untuk kepentingan 

organisasi karena percaya runtuhnya organisasi akan menjadi 

keruntuhannya juga.  

Komitmen yang tinggi terhadap terhadap sebuah organisasi atau 

perusahaan ditunjukkan dengan sikap loyal. Loyalitas oleh anggota 

ditunjukkan dengan perasaan puas dan merasa senang dengan apa yang 

dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan.
39

 Kurangnya loyalitas akan 

menunjukkan sikap yang selalu kurang merasa puas dan kurang senang 

dengan setiap hasil kerja dan program-program yang dibangun oleh sebuah 

organisasi atau perusahaan. Kepuasan terhadap organisasi akan 

menimbulkan perasaan senang dan bahagia dapat bekerjasama sebagai 
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anggota atau pekerja yang aktif dalam menjalankan visi dan misi bersama. 

Sikap loyal perlu dikembangkan dalam berorganisasi untuk menghindari 

sikap negatif yang merugikan organisasi. Sikap loyal akan mendorong 

budaya kerja yang positif yang menumbuhkan kemauan anggota untuk 

mengurus dan merawat organisasi atau perusahaan dengan tulus dan tertib. 

Komitmen terhadap organisasi keagamaan dalam warga Nahdliyin 

merupakan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi secara 

otomatis. Nilai-nilai yang diusung sebenarnya bersifat universal sehingga 

mampu mentoleransi setiap perbedaan dan perkembangan zaman, namun 

tetap tidak melupakan akar budaya luhur yang menjadi identitas suatu 

kelompoknya, atau yang dekat dengan ideologi tradisional masyarakat 

tertentu. Komitmen organisasi sebagai hasil asimilasi pemikiran organisasi 

keagamaan dan kondisi lingkungan kemasyarakatan terus dikembangkan 

dengan strategi pendekatan ekonomi melalui unit bisnis yang dibentuk. 

Komitmen organisasi sejatinya perlu dipupuk karena berkorelasi positif 

terhadap loyalitas dan perkembangan unit bisnis yang dibangun organisasi. 

Faktor-faktor yang perlu dalam upaya membangun daya tarik dan loyalitas 

yaitu citra, kualitas, dan harga produk. Pendekatan konsumen pada aspek 

keanggotaan organisasi perlu menjadi pertimbangan, mengingat ketahanan 

organisasi akan sangat bergantung pada komitmen para anggotanya. 

Komitmen organisasi keagamaan di NU dipandang secara potensial 

sebagai perilaku konsumen kelompok yang mendukung di ranah bisnis 



24 

 

 

 

yang dikembangkan.
40

 Pada dasarnya setiap organisasi sosial, termasuk 

NU dalam hal ini mempunyai anggaran dasar dalam membangun struktur 

organisasinya agar menjadi lebih kuat. Setiap organisasi pasti memiliki 

visi, misi, sasaran, strategi, program kerja, dan sumber pendanaannya. 

Lazimnya dalam organisasi yang semakin besar maka terdapat 

pengelolaan sumber daya untuk menunjukkan konsistensi organisasi. 

Strategi sebuah organisasi membidik anggotanya untuk ikut terlibat 

dengan proses pencarian dana, pengelolaan dana, dan penyerapan dana 

untuk tujuan organisasi sudah menjadi hal yang biasa. Pasar yang berasal 

dari komitmen kelompok seperti ini potensial dalam pengembangan bisnis. 

2. Faktor Ekonomis 

Keputusan berbelanja dipengaruhi perilaku konsumen dalam 

menentukan membeli atau tidak, jumlah dan kualitas pembelian, dan 

kapan akan membeli. Pembelian tidak hanya bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan terhadap barang dan jasa tapi juga berkaitan dengan tingkat 

kepuasan yang diharapkan oleh konsumen. Teori tingkah laku 

menyebutkan bahwa keputusan berbelanja oleh konsumen dipengaruhi 

oleh asumsi yang dirumuskan berdasarkan hukum Gossen I sebagai 

berikut.
41

 

1. Nilai guna yang dapat diukur yaitu adanya produk-produk yang 

dibutuhkan konsumen berdasarkan tingkat kebutuhan prioritas baik 
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primer maupun sekunder. Nilai guna ini jika dipenuhi secara 

berlebihan akan semakin menurun manfaatnya bahkan justru 

merugikan konsumen.
42

 

2. Konsumen akan selalu bersikap rasional, sehingga akan memutuskan 

pembelian dengan perhitungan manfaat logis yang didapatkan 

dibandingkan dengan pengorbanan yang diberikan. Ukuran rasional 

konsumen biasanya berdasarkan harga produk. Harga akan 

memengaruhi pertimbangan konsumen dalam memenuhi kebutuhan 

yang dianggap dapat dijangkau, dengan kata lain harga murah akan 

lebih diminati konsumen. 

3. Pembelian konsumen bertujuan untuk memperoleh kepuasan 

maksimum. Kepuasan konsumen dari pembelian diperoleh dari 

pelayanan yang baik dan ramah. Kepuasan lain yaitu karena 

pengorbanan untuk mendapatkan manfaat diperoleh dengan jalan yang 

mudah diakses serta rasa aman dan nyaman ketika berbelanja. 

Perasaan aman dan nyaman ini dihitung sebagai bagian dari harga 

yang dibayarkan oleh konsumen.  

Asumsi ini didasarkan pada kenyataan bahwa setiap konsumen 

mempunyai bermacam-macam kebutuhan sedangkan dana untuk 

memenuhinya terbatas. Sehingga konsumen akan lebih cenderung 

memutuskan berdasarkan pertimbangan rasional seperti harga dan 
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keterjangkuan jarak sebagai dasar keputusan pembelian. Keterbatasan 

dana yang dimiliki oleh konsumen akan dibagi secara seimbang untuk 

memenuhi beraneka macam kebutuhan. Sehingga penawaran penjual 

mengenai harga menjadi penting bagi konsumen.  

a. Harga  

Harga diartikan sebagai imbalan dari setiap pengorbanan 

karena telah menyerahkan suatu produk barang atau jasa.
43

 Harga bagi 

konsumen sangat penting. Pertimbangan harga ini menyangkut 

besarnya pengorbanan dan besarnya manfaat yang setimpal dengan 

pengorbanan tersebut. Besaran pengorbanan ini dihitung secara logis 

dan menentukan apakah konsumen ingin membeli produk atau tidak. 

Namun, pengorbanan secara finansial ini ada kalanya juga 

berhubungan erat dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Setiap 

produsen tentu sudah menimbang dan menawarkan harga dengan 

menarik, baik dengan pengurangan harga, bonus, atau strategi 

pembayaran dengan tunai, cicilan, atau alat-alat pembayaran yang 

efektif dan efisien berdasarkan takaran untung rugi dari proses 

pembuatan dan pengedaran produknya.  

Nilai dan kepuasan pelanggan menjadi kunci keputusan 

pelanggan dalam menentukan pembelian dari sejumlah besar tawaran 

yang dihadapinya. Meski demikian para produsen tetap menentukan 

harga sesuai kualitas barang dan jasa yang ditawarkan. Orientasi 
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pelanggan yang sebagian besar menginginkan harga murah juga 

dipenuhi dengan memberikan pilihan tingkat kepuasan tertentu 

terhadap barang yang berbeda. Misalnya harga tas Hermes tentu 

nilainya berbeda dengan tas yang sejenis dengan kualitas kw atau 

tiruan. Konsumen mementingkan tas dengan harga yang murah akan 

mendapatkan barang dengan kualitas yang berbeda dengan harga tas 

mahal dengan kualitas super. Teori penetapan harga ini berlaku untuk 

sekmentasi pasar yang dipetakan produsen dengan penilaian tertentu. 

Karena tidak mungkin produsen mengabaikan laba hanya karena ingin 

memenuhi permintaan konsumen di satu sisi saja. 

Harga berkaitan erat dengan keuntungan yang akan didapatkan 

penjual berdasarkan perhitungan matematis yang tepat. Harga menjadi 

nilai yang didapatkan pelanggan untuk menggunakan suatu produk 

barang dan jasa yang diperoleh dari produsen atau penjual.
44

 Sebagai 

gantinya produsen atau penjual akan mendapatkan keuntungan dari 

penjualan produk barang atau jasa. Penentuan harga harus 

mempertimbangkan keterjangkauan konsumen untuk mengikat 

pelanggan, di sisi lain kontribusi keuntungan sebagai pendapatan 

produsen dan penjual tetap menjadi tujuan penting. Penentuan harga 

untuk setiap jenis produk barang atau jasa yang berbeda akan 

mempunyai nilai jual yang berbeda.  
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Setiap pelanggan dalam memenuhi kebutuhan akan menyadari 

adanya harga sebagai pertukaran barang dan jasa tentu akan seimbang 

dengan manfaat yang didapatkannya. Setiap barang dan jasa akan 

mendapatkan tambahan nilai dalam bentuk uang yang setara dan 

kombinasi keuntungan berupa pelayanan dan manfaat lainnya untuk 

mendapatkannya.
45

 Hal ini menunjukkan uang merupakan alat ukur 

yang secara matematis akurat dalam mengukur kualitas dan nilai 

komoditi untuk saat ini. Harga yang diperoleh pembeli merupakan 

proses perhitungan dari biaya bahan baku, proses produksi, 

pengepakan, distribusi, dan kegiatan produksi lainnya yang diberikan 

bersamaan dengan pelayanan pada saat penjualan, pasca dan 

purnajualnya.  

Harga yang ditawarkan penjual bisa jadi bukan merupakan 

harga mutlak, karena pada pasar barang dan jasa pembeli dapat 

menawar harga untuk memiliki dan menggunakan manfaatnya 

berdasarkan kesepakatan dengan penjual.
46

 Harga merupakan bagian 

dari kegiatan jual beli yang didasari adanya permintaan dan 

penawaran. Harga dalam kegiatan jual beli menjadi kunci kesepakatan 

yang menentukan dibeli atau tidaknya produk yang ditawarkan. Bagi 

penjual harga merupakan ukuran dari kualitas produk, sedangkan bagi 

pembeli harga mampu memberikan kepuasan dalam bertransaksi.  
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Berdasarkan persepsi pembeli, harga adalah nilai yang harus 

dibayarkan untuk mendapatkan manfaat produk baik berupa barang 

maupun jasa. Harga dapat diidentifikasikan dalam tiga dimensi yaitu, 

(1) keterjangkauan harga oleh pembeli; (2) daya saing harga terhadap 

produk sejenis di pasaran; (3) kesesuaian harga dengan manfaat yang 

diperoleh dari pembelian.
47

 

Konsumen sangat sensitif terhadap besarnya harga. Hal ini 

dapat mengeliminasi produk lain yang sejenis dengan penawaran harga 

yang lebih rendah kecuali kebutuhan pada tingkat tertentu seperti 

kebutuhan primer. Harga bisa menjadi indikator kualitas yang 

mempunyai peran sebagai berikut.
48

 

1. Pertimbangan harga yang menunjukkan kesadaran harga, 

kesadaran nilai, dan penerimaan penawaran dari penjualan. 

2. Pembentukan sikap dan kepercayaan konsumen. 

3. Penciptaan kepercayaan secara langsung terhadap manfaat produk 

agar terjadi pembelian ulang. 

4. Pembentukan sikap secara langsung terhadap suatu produk. 

b. Lokasi 

Aktivitas usaha maupun kegiatan produksi dalam kegiatan 

bisnis pasti dilakukan pada suatu tempat yang juga disebut sebagai 

lokasi usaha.
49

 Lokasi ini menjadi sangat penting karena suatu usaha 

tidak mungkin dijalankan tanpa mempunyai basis atau tempat dalam 
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kegiatannya. Bahkan kegiatan usaha yang dijalankan dengan sistem 

online akan tetap membutuhkan lokasi atau kantor yang tetap untuk 

operasionalnya sehingga semua kegiatan pemasaran dapat dikoordinasi 

dengan cepat dan tepat antara masing-masing stafnya. Lokasi ini dapat 

dipilih di manapun sesuai kebutuhan usaha yang dijalankan. Lokasi 

bisa dipilih di desa, pegunungan, perkotaan, bahkan pelabuhan, atau di 

rumah. Kegiatan bisnis selalu membutuhkan lokasi yang tepat karena 

ini akan mendukung kondisionalnya dan kesinambungan operasional 

usaha. Lokasi ini menjadi petunjuk adanya suatu kegiatan produksi 

yang sedang berjalan karena di tempat inilah rancangan produksi 

hingga distribusi dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen 

dan target pemasaran. 

Pemilihan lokasi tertentu akan membawa keberuntungan bagi 

perkembangan usaha baik perorangan atau badan. Lokasi bisa menjadi 

salah satu kunci keberhasilan usaha atau bisa disebut sebagai faktor 

hoki.
50

 Pemilihan lokasi dapat ditentukan pula oleh adanya komunitas 

dalam usaha. Keputusan dalam penentuan lokasi yang cocok untuk 

setiap jenis usaha akan mempertimbangkan potensi-potensi lingkungan 

di sekitarnya dalam perkembangan ekonominya. Selain itu faktor 

adanya persaingan usaha sejenis akan sangat berdampak pada 

kemajuan usaha yang dijalankan. Faktor eksternal lain yang perlu 

dipertimbangkan pemilik usaha dalam pemilihan lokasi adalah 
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stabilitas dan persaingan politik, bahkan kebijakan pemerintah yang 

berlaku akan sangat berpengaruh terhadap biaya produksi dan hasil 

pencapaian usaha. Iklim usaha yang baik tidak akan tercipta hanya 

ditentukan satu faktor produksi semata, tetapi akan didukung oleh 

pengaruh lain yang bersinggungan baik langsung maupun tidak 

langsung dengan kegiatan produksi dan distribusi.  

Pemilihan lokasi usaha tidak bisa sembarangan. Pemilihan 

lokasi usaha akan berdampak secara langsung pada perkembangan 

usaha yang dijalankan. Pemilihan lokasi yang baik tidak hanya 

mendukung kegiatan produksi namun juga kegiatan distribusi. Lokasi 

dapat dipilih berdasarkan pertimbangan kedekatan dengan pasar, 

kedekatan dengan sumber atau bahan baku, dan lain-lain. 

Pertimbangan pemilihan lokasi usaha yang tepat ini penting karena 

alasan-alasan sebagai berikut.
51

 

1. Lokasi merupakan sumber daya produksi yang digunakan dalam 

jangka waktu yang tidak terbatas. Lokasi benar-benar tepat akan 

membantu kemapanan usaha karena pelanggan akan tahu di mana 

akan melakukan pembelian atau pencarian produk yang dibutuhkan 

pada tempat dan alamat yang sama. Lokasi yang berpindah-pindah 

selain tidak efisien akan membutuhkan waktu lama dalam 

pemulihan pelanggan. Selain itu untuk memindahkan produksi 

pada tempat yang berbeda akan membutuhkan biaya. 
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2. Lokasi usaha dipilih dengan memprediksi prospek bisnis masa 

depan. Suatu lokasi usaha harus menjanjikan pertumbuhan dalam 

segi ekonomi untuk keberlangsungan usaha. Selain itu, secara 

geografis lokasi usaha harus memberikan keamanan dan 

kenyamanan baik dari bencana alam, lingkungan alam maupun 

lingkungan sosial sehingga usaha dapat berlangsung bebas 

hambatan dan tidak mengganggu kehidupan di sekitarnya.  

3. Lingkungan tempat usaha dapat berubah karena faktor yang tidak 

dapat diduga. Pertimbangan lokasi usaha secara geografis harus 

memberikan keamanan baik dari bencana alam, lingkungan politik 

seperti adanya peperangan maupun lingkungan sosial seperti 

banyaknya pengangguran dan kejahatan sehingga usaha dapat 

berlangsung bebas hambatan dan tidak terganggu kehidupan di 

sekitarnya.  

Lokasi usaha sangat berhubungan erat dengan operasional 

perusahaan distibusi produk kepada konsumen. Lokasi usaha haruslah 

dipilih sesuai jenis usahanya berdasarkan cara perusahaan 

menyalurkan produk kepada konsumen. Interaksi konsumen dengan 

lokasi usaha dapat dijelaskan sebagai berikut.
52

 

1. Perusahaan harus memilih lokasi mendekati konsumen jika sistem 

distribusi dilakukan dengan cara konsumen datang langsung pada 

lokasi produksi misalnya bisnis kuliner. 

                                                           
52

Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani, manajemen Pemasaran Jasa Edisi Kedua(Jakarta: 

Salemba Empat,  2009), 42. 



33 

 

 

 

2. Lokasi dipilih yang strategis dengan infrastruktur yang memadai 

untuk mengedarkan produk pada konsumen dengan tepat waktu 

jika sistem distribusi dilakukan dengan cara menghampiri ke 

tempat konsumen misalnya dilakukan pada perusahaan garmen 

atau pabrik rokok. 

3. Lokasi dipilih pada daerah dengan keandalan komunikasi yang 

baik jika sistem distribusi dilakukan dengan cara komunikasi jarak 

jauh dengan pelanggan. Cara yang dilakukan bisa dengan surat 

menyurat, telegram, telepon, atau internet, dan lain-lain. Cara 

seperti ini tidak membutuhkan lokasi yang strategis namun 

pemilihan lokasi harus memperhatikan ketersediaan fasilitas dan 

pasarana pendukung dalam komunikasi. Bisnis dengan strategi 

seperti ini sekarang sedang menjamur seperti yang diterapkan pada 

bisnis startup atau mal online antara lain, Tokopedia, Bukalapak, 

Gojek, dll. 

Lokasi usaha merupakan tempat terbaik dalam melakukan 

perdagangan sehingga mengesankan citra baik pada penjualnya.
53

 

Lokasi dapat memberikan citra positif yang menjadi ikon atau hal yang 

paling mudah menjadi pengingat pelanggan seperti halnya landmark 

seperti yang terjadi pada HI (Hotel Indonesia) yang menjadi pusat 

perhatian dan penunjuk arah penting karena banyak dikenal orang. 

Pemilihan lokasi yang maksimal akan menjadi keberuntungan untuk 
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mendapatkan laba yang maksimal. Seperti halnya Rasullah ketika 

berdagang akan memilih lokasi yang berbeda di musim yang berbeda. 

Mereka memilih berdagang di Busra ketika musim panas dan 

berdagang di Yaman ketika musim dingin.
54

 Hal ini mengindikasikan 

bahwa pemilihan lokasi akan menentukan seberapa banyak dagangan 

akan laris terjual.  

Pemilihan lokasi yang tepat harus diperhitungkan dengan 

matang. Oleh karena itu, setiap penjual akan memprediksi kebutuhan 

dan keinginan pembeli pada lokasi bisnis yang dipilihnya. Seorang 

penjual yang berbisnis warung misalnya tidak akan menjual minuman 

dingin di daerah perbukitan karena cuaca yang dingin akan cenderung 

menyukai minuman panas untuk menstabilkan suhu tubuh. Sama 

halnya dengan penjual retail akan menggali informasi mengenai 

kebutuhan skala lokal maupun nasional dalam memilih lokasi untuk 

menyediakan barang dagangan yang tepat di tempat yang tepat. 

Sehingga barang yang diperdagangkan akan diminati konsumen. 

c. Pelayanan  

Pelayanan merupakan implikasi dari pendukung fisik sebuah 

pemasaran produk barang atau jasa.
55

 Pelayanan dapat dilihat dari 

tingkat kecanggihan, ketersediaan barang, kebersihan, keteraturan, dan 

keberfungsiannya. Pelayanan ini berkaitan erat dengan kenyamanan 

konsumen dalam mengkonsumsi, dan melakukan pembelian kembali 
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ke tempat yang sama. Setiap konsumen pasti menginginkan kondisi 

yang murah, mudah, dan nyaman serta rasa aman dalam 

membelanjakan uangnya. Pelayanan merupakan syarat yang tidak bisa 

dipungkiri dalam perebutan pangsa pasar dari pesaing bisnis sejenis. 

Pelayanan fisik ini juga didominasi dengan perlakuan 

penjualan atau karyawannya yang secara langsung membuat pembeli 

seperti berada di tempat yang paling diinginkannya. Pembentukan 

suasana toko dengan konsep tertentu atau mewajibkan menyapa setiap 

pelanggannya merupakan upaya membangun emosi dengan pelayanan 

yang seramah mungkin. Hal ini sudah diterapkan Indomaret dengan 

member sapaan “Selamat datang, selamat berbelanja” pada setiap 

konsumen yang datang. Di sisi lain, perbedaan karakteristik konsumen 

dari berbagai kalangan yang heterogen memberikan peluang produsen 

untuk memberikan pelayanan yang berbeda sesuai selera dan 

kemampuan pembeli. Seperti sistem pembayaran online, COD, dengan 

kartu pembayaran elektronik dengan kartu debit atau kartu kredit akan 

lebih memudahkan dan meningkatkan rasa aman konsumen. Konsep 

berjualan dengan sistem canggih merupakan salah satu agenda 

produsen dalam rangka menarik pelanggan yang sebesar-besarnya. Hal 

ini menunjukkan bahwa pelanggan merupakan aset yang secara 

langsung berpengaruh pada kontinuitas perusahaan. 

Pelayanan adalah hal yang diharapkan oleh konsumen dapat 

memberikan kepuasan untuk memenuhi kebutuhan dan 
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keinginannya.
56

 Pelayanan ini oleh pembeli dianggap sebagai 

keunggulan yang menarik minat pembelian. Kualitas pelayanan 

penjual menunjukkan tingkat keunggulannya dalam memberi 

penawaran. Tingkat keunggulan yang rendah akan berdampak 

rendahnya penjualan dan loyalitas pembeli.  Tingkat keunggulan yang 

tinggi menunjukkan perhatian penjual terhadap kepuasan dan 

keinginan pembeli sebagai aset berjalan dalam menaikkan omzet 

penjualannya. Tinggi rendahnya kualitas pelayanan dapat 

diidentifikasikan dengan kriteria sebagai berikut.
57

 

1. Aspek fisik, berupa bagus atau tidaknya penampilan fisik toko, 

peralatan, penampilan personil, dan material komunikasi. 

2. Keandalan, berupa kemampuan untuk memberikan pelayanan 

secara cepat dan tepat. 

3. Kompetensi, berupa penguasaan pengetahuan dan sikap sopan 

karyawan untuk mendorong tumbuhnya keyakinan dan 

kepercayaan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.  

4. Tanggung jawab, berupa kesukarelaan dan ketersediaan personil 

membantu pembeli untuk memberikan pelayanan dengan cepat. 

5. Empati, merupakan sikap untuk mau memahami secara dalam 

kebutuhan dan keinginan pembeli.  
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Penjual dalam memberikan pelayanan perlu memperhatikan 

hal-hal sebagai berikut.
58

 

1. Penawaran produk yang tepat pada pembeli yang tepat. Semakin 

sering dan kreatif penawaran maka pembeli akan cenderung 

tertarik untuk membeli. 

2. Pembelian dilakukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pasar 

terhadap suatu produk. Seorang penjual tidak mungkin 

memaksakan penjualan suatu produk yang tidak dibutuhkan pasar. 

3. Penyerahan produk meliputi ketepatan pengangkutan, pemasangan 

dan asuransi. 

4. Pelayanan purnajual penting untuk meningkatkan loyalitas 

pelanggan agar dapat melakukan pembelian ulang. 

d. Produk  

Poduk barang dan jasa yang ditawarkan di sebagian besar 

barang sekunder dan primer sangat memengaruhi penjualan. Namun, 

untuk barang primer tetap saja prioritas kebutuhan menjadi nomor 

satu. Peningkatan penjualan dari penerapan produk berbasis 

pengembangan bukan tidak mungkin akan menumbuhkan kebutuhan 

masyarakat terhadap minat pembelian produk. Maka, dengan 

mengembangkan produk dan jasa, maka produsen membangun 

merek.
59

 Produk dan merek sering kali menjadi bagian yang melekat 

dan tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan konsumen dalam 
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pembelian produk. Hal ini tentu saja berbeda jika dilihat dari 

pertimbangan  akan kebutuhan terhadap barang tersebut. Suatu produk 

dikenal karena merek. Bisa merek membuat produknya menjadi lebih 

dikenal oleh masyarakat.  

Produk merupakan sesuatu barang atau jasa yang memberikan 

manfaat dan nilai kepada konsumennya.
60

 Manfaat suatu produk bisa 

jadi mempermudah pekerjaan, membantu pengelolaan suatu kegiatan, 

bahkan bisa juga menjadi barang pengganti dari kebutuhan primer 

sementara. Maka ketika nilai suatu barang semakin tinggi akan 

semakin tinggi pula harga yang dibebankan kepada konsumen, atau 

dengan kondisi yang berbeda misalnya dengan proses yang sulit, atau 

pencarian bahan baku yang terbatas maka membuat suatu produk 

menjadi bernilai tinggi. Namun di luar logika barang-barang tertentu 

yang mempunyai nilai historikal tanpa polesan apapun sudah bernilai 

tinggi meski dengan pasar yang terbatas pula. 

Produk ialah komoditas yang diperjualbelikan berupa objek 

material maupun jasa yang mampu diberdayakan dan mempunyai 

manfaat untuk memenuhi kebutuhan moral dan spiritual masyarakat.
61

 

Seorang penjual haruslah menjual sesuatu barang atau jasa yang tidak 

dilarang oleh agama, menjual barang atau jasa yang dilarang agama 

akan merugikan salah satu pihak. Barang yang menjadi komoditas 

diharapkan akan memberi manfaat umat untuk memenuhi kebutuhan 
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moral dan spiritual. Seorang penjual sebaiknya mampu menjual objek 

yang terbaik untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Menjaga 

komoditas dalam keadaan dan kualitas yang terbaik penting untuk 

menjaga kepercayaan pelanggan. Barang dan jasa yang terbaik akan 

berbanding lurus dengan tingkat harga jual dan permintaan pelanggan 

sehingga akan menambah keuntungan penjual lebih maksimal. 

3. Minat Beli  

Minat beli dipengaruhi oleh perilaku pembelian konsumen. 

Perilaku pembelian konsumen ditentukan oleh faktor-faktor persepsi yang 

timbul karena rangsangan dan sensasi sehingga memunculkan emosi 

tertentu.
62

 Sikap individu ini dipengaruhi oleh faktor internal maupun 

eksternal, seperti psikologis, situasional, maupun sosialnya. Keuntungan 

dan kerugian penjual sangat berhubungan erat dengan kepuasan dan minat 

beli konsumennya. Hubungan antara pembeli dan penjual adalah umpan 

balik dari puas atau tidaknya penawaran yang ditunjukkan oleh penjual. 

Keputusan pembelian adalah hasil dari harapan pembeli terhadap 

kebutuhannya. Pencarian ini diteruskan adanya evaluasi pembelian yang 

berdampak pada keinginan pembeli untuk membeli lagi atau tidak. Minat 

beli berhubungan dengan ketertarikan konsumen untuk membeli suatu 

produk dalam jumlah tertentu.  

Minat beli merupakan kondisi mental konsumen yang 

memengaruhi kecenderungan untuk melakukan rencana pembelian dengan 
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kuantitas yang terukur.
63

 Minat pembelian ini merupakan proses yang 

diawali dengan melihat, memilih, merencanakan, kemudian 

menginstruksikan untuk membeli suatu merek atau produk tertentu. Minat 

beli merupakan hasil akhir dari keputusan pembelian yang banyak 

dipengaruhi oleh kondisi konsumen. Penjual dalam memberi penawaran 

harusnya mampu memahami perihal keputusan pembelian sebagai 

perencanaan masa depan untuk menentukan penjualan.  

Sifat dan kuantitas pembelian konsumen diperoleh dari layanan, 

merek, promosi, suasana, lokasi, harga, dan kombinasi pemasaran lainnya 

yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman dalam penggunaan 

produk.
64

 Konsumen tidak akan memutuskan untuk membeli kecuali jika 

persepsi yang memengaruhi pembeli terpenuhi. Keputusan membeli 

konsumen bisa saja berbeda berdasarkan karakter masing-masing pembeli. 

Pengetahuan dasar mengenai persepsi minat beli konsumen menjadi kunci 

pembentukan kombinasi pemasaran yang tepat untuk menarik keputusan 

pembelian konsumen. Konsumen akan mendapatkan keyakinan 

terpenuhinya kebutuhan dan keinginan dalam mendapatkan barang dengan 

harga dan kualitas yang sesuai. 

G. Kerangka teori 

Minat beli merupakan indikator keberhasilan penjualan dalam 

operasional bisnis. Minat beli diartikan sebagai keinginan untuk membeli 

suatu produk dalam jumlah dan jenis tertentu. Minat beli konsumen dapat 
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dipengaruhi oleh faktor ekonomis seperti harga, pelayanan, dan lokasi. Harga 

sebagai pengorbanan dalam mendapatkan manfaat barang dan jasa haruslah 

sesuai dan dapat dijangkau oleh konsumen. Pelayanan yang memuaskan akan 

menarik minat beli dan menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan konsumen. 

Lokasi yang mudah dan dekat dapat dijangkau konsumen menjadi daya tarik 

yang tidak bisa diabaikan.  

Ketiga faktor yang menjadi alasan ekonomis ini tentu akan menjadi 

pertimbangan yang berbeda jika komitmen organisasi sebagai suatu sikap 

yang menunjukkan loyalitas dalam menentukan pembelian terhadap suatu 

produk di tempat tertentu. Komitmen terhadap organisasi adalah sikap yang 

memercayai adanya nilai-nilai organisasi, adanya keterlibatan emosi, dan 

menunjukkan adanya sikap yang loyal terhadap setiap produk dan 

kegiatannya. Komitmen yang kuat akan mendorong hubungan yang erat antara 

organiasi dan anggotanya dalam kaitannya dengan timbal balik secara nilai-

nilai yang diajarkan maupun dalam aspek ekonomi. Aspek ekonomis dan 

komitmen organisasi memengaruhi dalam porsi yang berbeda terhadap minat 

beli konsumen.  

Kerangka teori yang dibangun oleh peneliti untuk menemukan 

jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya di 

gambarkan dalam skema sebagai berikut. 
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Gambar 2.1 kerangka pemikiran 

Keterangan: 

: Hubungan secara simultan antara faktor 

komitmen organisasi dan faktor ekonomi 

:  Hubungan secara parsial antara indikator 

komitmen organisasi dan faktor ekonomi 
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: Hubungan secara parsial antara faktor 

komitmen organisasi dan faktor ekonomi 

H. Hipotesis 

Adapun pernyataan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Ho: Tidak ada pengaruh secara parsial yang signifikan antara variabel 

komitmen organisasi dan faktor ekonomis dalam memengaruhi minat 

beli warga Nahdliyin di Mini Market Buana MWC NU Kebonsari. 

Ha: Secara parsial ada hubungan yang signifikan antara variabel 

komitmen organisasi dan faktor ekonomis dalam memengaruhi minat 

beli warga Nahdliyin di Mini Market Buana MWC NU Kebonsari. 

2. Ho: Tidak ada pengaruh secara simultan yang signifikan antara variabel 

komitmen organisasi dan faktor ekonomis dalam memengaruhi minat 

beli warga Nahdliyin di Mini Market Buana MWC NU Kebonsari. 

Ha: Secara simultan ada hubungan yang signifikan antara variabel 

komitmen organisasi dan faktor ekonomis dalam memengaruhi minat 

beli warga Nahdliyin di Mini Market Buana MWC NU Kebonsari. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Campuran atau Mix 

Methode dengan cara mengombinasikan pendekatan kualitatif dan 

pendekatan kuantitatif alternatif dalam mengidentifikasi dan menganalisis 

data-data penelitian. Peneliti melakukan pendekatan dengan metode 

campuran untuk menggabungkan metode, filosofi, dan orientasi desain 

penelitian sehingga dapat menyatukan berbagai sudut pandang dalam 

penelitian.
65

 Desain penelitian yang digunakan adalah metode desain 

campuran berurutan atau sekuen, yaitu dengan melaksanakan secara 

terpisah tahap penelitian kualitatif kemudian melaksanakan penelitian 

kuantitatif.
66

 Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan 

menganalisis data temuan penelitian dengan metode kualitatif terlebih 

dahulu. Kemudian, hasil dari pemetaan konsep pada penelitian kualitatif 

akan dilakukan uji empiris dengan metode kuantitatif. Metode kualitatif 

digunakan dalam penelitian sebesar 80% dan sisanya melakukan kegiatan 

penelitian kuantitatif  yaitu sebesar 20%. Prosentase ditentukan peneliti 

berdasarkan analisis kualitatif yang lebih banyak digunakan untuk 

menguatkan faktor uji yang digunakan dalam penelitian kuantitatif.
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Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh 

dukungan teori mengenai faktor yang memengaruhi keputusan berbelanja 

warga Nahdliyin. Penelitian dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan 

wawancara kepada narasumber dengan teknik in dept interview 

berdasarkan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling. 

Temuan faktor-faktor tersebut akan dilakukan pengujian empiris untuk 

membuktikan pengaruhnya secara umum dengan metode kuantitatif.  Jenis 

penelitian kuantitatif sering kali dilakukan pengujian statistik inferensial 

menggunakan analisis regresi dan korelasi dengan SPSS V.17.
109 

Pengujian secara kuantitatif didasarkan pada data dari angket berisi 

jawaban dari penelitian dengan menggunakan skala likert. Data-data skala 

yang berasal dari kuesioner dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk 

memenuhi standar kelayakan item soal. Kemudian dilakukan uji asumsi 

dengan metode uji autokorelasi, uji normalitas, hiterokedastisitas, dan uji 

multikolonieritas. Uji hipotesis dilakukan dengan analisis kuantitatif 

deskriptif dan statistik inferensial menggunakan uji regresi dan korelasi 

sehingga ditemukan kesimpulan hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen. 

2. Kehadiran Peneliti 

Peneliti melakukan penelitian dengan langsung bekerja di lapangan 

untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Kehadiran peneliti tidak 

dapat digantikan oleh instrumen lainnya untuk mendapatkan data yang 
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akurat dan sebenar-benarnya. Konsep penelitian kualitatif mengharuskan  

instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang langsung terjun ke 

lapangan sehingga mampu menggali dan mengenali wilayah observasinya 

dengan rinci. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan 

wawancara pada narasumber secara langsung dengan teknik wawancara 

semi terstruktur. Penelitian dilakukan dengan tanya jawab yang mendalam 

pada narasumber untuk mengetahui keterkaitan praktik dan teori mengenai 

konsep yang memengaruhi keputusan berbelanja di Mini Market Buana.  

Penelitian juga menggunakan instrumen kuesioner untuk 

mengumpulkan jawaban dari responden yang diambil secara acak. Pada 

tahap ini kehadiran peneliti tidak dituntut secara langsung. Data kuesioner 

digunakan sebagai dasar pengujian secara empiris untuk mengetahui 

implikasi secara umum tentang faktor-faktor yang memengaruhi keputusan 

berbelanja di Mini Market Buana. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah di Mini Market Buana MWC NU 

Kebonsari Madiun. Lokasi ini dipilih karena menjadi satu-satunya  unit 

usaha kerja sama antara masyarakat dengan NU di wilayah Madiun. Hal 

yang menarik adalah, kerjasama ini bukan hanya melibatkan dana atau 

properti yang menjadi milik NU tetapi juga merangkul pemegang saham 

dari pengurus NU serta pengelola yang merupakan pihak ketiga untuk 

memperlancar usaha retail. 
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4. Sumber Data 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga Nahdliyin di 

MWC NU Kebonsari baik pengurus maupun anggotanya yang terdaftar 

dalam kartu anggota sebanyak 2.608. Sampel penelitian kualitatif diambil 

secara acak dengan teknik purposive sampling kepada pengurus untuk 

tujuan mengetahui komitmen dan pengaruh faktor ekonomi pengurus 

dalam mengembangkan bisnis lembaga.
110

 Wawancara pada penelitian 

kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik in dept interview secara 

langsung dengan narasumber tanpa menggunakan pedoman wawancara 

untuk menggali informasi sedalam-dalamnya mengenai teori sesuai tujuan 

penelitian.
111

 Teknik purposive sampling dipilih untuk merumuskan teori 

tentang faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan dalam keputusan 

berbelanja di Mini Market Buana secara individual. Sampel dalam tahap 

kualitatif ini adalah Ketua pengurus Mini Market Buana yang terdahulu, 

pengurus dan Ketua  pengurus Mini Market Buana yang baru, Bendahara 

MWC NU sebagai bagian dari organisasi yang saling terkait. Sampel 

penelitian diambil dengan menggunakan formula Slovin berdasarkan 

rumus sebagai berikut.
112
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Keterangan: 

n  : Jumlah Sampel 

N : Jumlah Total Populasi 

d  : Batas Toleransi Eror (5% dengan tingkat kepercayaan 95%) 

1 : Konstanta 

Pengujian empiris pada masyarakat secara umum dilakukan dengan 

penyebaran kuesioner terhadap 73 responden. Jumlah responden berbeda 

dari hasil perhitungan formula Slovin karena keterbatasan waktu, tenaga, 

dan biaya. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode random 

sampling di mana setiap anggota sampel mempunyai kesempatan yang 

sama untuk dipilih sebagai responden.
113

  

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Penghimpunan data dilakukan dengan wawancara terbuka untuk 

mengetahui respon informan pada Mini Market Buana, sehingga peneliti 

mampu mengumpulkan informasi secara mendalam melalui pendekatan 

terhadap informan.
114

 Hal ini dilakukan agar peneliti dapat menggali 

informasi seluas-luasnya berdasarkan kondisi informan. Wawancara 

terbuka memberi kemungkinan hasil diskusi yang representatif dan luas 

karena pertanyaan mengalir berdasarkan jawaban informan. Selain secara 

kualitatif, respon dalam penelitian ini juga didukung dengan analisis 

                                                           
113

Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2008), 185. 
114

Emzir,  Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2012), 52. 
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empiris dengan uji publik. Pengumpulan data tahap kuantitatif 

menggunakan teknik kuesioner yang dinilai lebih efektif dalam 

pendekatan survey dan lebih reliabel dengan pertanyaan yang terarah 

dengan baik.
115

 Teknik ini menggunakan bentuk pengisian daftar 

pertanyaan kepada setiap responden.  

6. Analisis Data 

Analisis penelitian campuran dilakukan dengan urutan analisis 

kualitatif-kuantitatif yang menuntun dilakukannya identifikasi dan analisis 

konsep yang diteliti secara kualitatif dan kemudian dibandingkan secara 

kuantitatif.
116

 Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi 

keputusan berbelanja berdasarkan hasil wawancara kepada pengurus NU 

menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil wawancara ini menjadi 

pendukung teori tentang respon warga Nahdliyin pada Mini Market Buana 

yang akan diuji secara empiris. Studi mengenai faktor-faktor yang 

memengaruhi keputusan berbelanja dilakukan berdasarkan analisis 

fenomenologi dimana peneliti mengelompokkan setiap kata kunci yang 

diperoleh berdasarkan wawancara ke dalam tema yang telah ditentukan. 

Hasil analisis kualitatif mengenai faktor komitmen organisasi dan faktor 

ekonomi tersebut kemudian diuji dengan uji kuantitatif deskriptif 

menggunakan metode statistik inferensial untuk menguji kebenaran 

hipotesis.
117

  

                                                           
115

Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, 150. 
116

Abbas Tashakkori dan Charles Teddlie, Mixed Methodology Mengombinasi 

Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, 219. 
117
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Penelitian kuantitatif dilakukan peneliti dengan tahapan uji 

instrumen, uji asumsi menggunakan teknik analisis uji normalitas, uji 

autokorelasi, uji multikolonieritas, dan uji heterokedastisitas. Analisis 

yang digunakan untuk memprediksi pengaruh antara faktor-faktor tersebut 

digunakan analisis regresi dan korelasi sehingga dapat ditentukan secara 

matematis besarnya tingkat pengaruh masing-masing faktor terhadap 

variabel keputusan berbelanja. Uji hipotesis juga dilakukan untuk 

memprediksi hubungan yang memengaruhi masing-masing faktor. Tingkat 

hubungan pada masing-masing faktor ditentukan berdasarkan interval 

berikut.
118

 

Tabel 3.1 Tingkat Korelasi Faktor Uji 

interval Keterangan 

0.00-0.199 Sangat rendah 

0.20-0.399 Rendah 

0.40-0.599 Sedang 

0.60-0.799 Kuat 

0.80-1.000 Sangat kuat 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Peneliti melakukan triangulasi sebagai proses penguatan bukti atas 

catatan lapangan yang berasal dari wawancara dan observasi.
119

 Penguatan 

informasi dilakukan dengan menanyakan banyak aspek dari studi untuk 

menggali informasi yang luas. Proses pencatatan hasil observasi lapangan 

dan wawancara dilakukan oleh peneliti sebagai pengujian keabsahan data 
                                                           

118
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 192. 
119

Emzir,  Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, 82. 
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temuan secara teknis.
120

 Kriteria penilaian validitas dan reliabilitas data 

temuan adalah sebagai berikut. 

a. Kredibilitas data hasil penelitian dilakukan dengan melakukan strategi 

pendalaman pengamatan yang lebih lama terhadap informan, sehingga 

informasi yang diperoleh benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. 

Peneliti juga melakukan pengecekan data temuan menggunakan 

referensi ahli dan pustaka untuk dibandingkan dengan jawaban 

narasumber sehingga dapat memperkuat pernyataan yang ditemukan 

dalam wawancara. 

b. Transferabilitas dilakukan peneliti dengan membuat asumsi-asumsi 

dan mendsikripsikan data temuan sesuai konteks penelitian. 

c. Dependabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan memperhitungkan 

setting dengan pendekatan mendalam sehingga perubahan yang 

memengaruhi pengukuran dapat diatasi. 

d. Konfirmabilitas untuk mempertanggungjawabkan objektifitas data 

temuan dilakukan dengan pendokumentasian menggunakan tape 

recoder pada saat wawancara dengan informan. Hal ini dilakukan 

untuk membuktikan bahwa penelitian benar-benar akurat. 

8. Definisi Operasional Variabel 

Semua item pertanyaan pada penelitian dengan menggunakan 

kuesioner sebagai instrumennya perlu diuji kelayakannya dengan teknik 

uji validitas dan reliabilitas. Semua item soal sebelum diedarkan kepada 

                                                           
120
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responden harus dinyatakan valid dan reliabel sehingga mampu 

mendukung penelitian sesuai tujuan yang telah dirumuskan. Instrumen 

penelitian yang digunakan penulis adalah kuesioner dengan indikator 

variabel sebagai berikut. 
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Tabel 3.2 Kisi-Kisi Kuesioner 

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Jenis Variabel Indikator Deskripsi Item Soal Instrumen 

Skala 

Pengukuran 

1. Komitmen 

organisasi 

Merupakan 

kesetiaan anggota 

pada 

organisasinya 

yang 

menunjukkan 

emosional yang 

kuat, kepercayaan 

yang tinggi, dan 

sikap yang loyal.
 

114
 

Variabel bebas a. Keterlibatan 

 

Sebuah organisasi dan 

anggotanya yang 

dibangun dengan sikap 

aktif dan peduli untuk 

menumbuhkan interaksi 

yang saling 

menguntungkan sehingga 

mampu menghasilkan 

kinerja dan inovasi yang 

maksimal.
115

 

1. Saya 
mempunyai 
kebanggaan 
jika menjadi 
pelanggan setia 
Buana. 

2. Saya perlu 

menjadi bagian 

untuk membuat 

Buana 

berkembang. 

3. Saya rugi jika 

Mini Market 

Buana sepi 

pembeli. 

Angket  1 = Sangat Tidak 

Setuju 

2 = Tidak Setuju 

4 = Setuju 

5= Sangat Setuju 

   b. Kepercayaan Kepercayaan yang 

dibangun dalam 

berorganisasi penting 

untuk menunjukkan 

perasaan percaya dan 

tetap menjalankan 

1. Saya 

mengabarkan 

hal-hal positif 

tentang Mini 

Market Buana 

kepada 

tetangga. 

 1 = Sangat Tidak 

Setuju 

2 = Tidak Setuju 

4 = Setuju 

                                                           
114

Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, Perilaku Oraganisasi, terjemahan Ratna Saraswati dan Febriella Sirait (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 

47. 
115

Stephen P Robbins dan Timothy A. Judge, Organizational Behavior Edition 15 (United State of Amerika: Peason Education, Inc., 2013), 75. 
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Variabel 
Definisi 

Operasional 
Jenis Variabel Indikator Deskripsi Item Soal Instrumen 

Skala 

Pengukuran 

misinya dengan benar 

karena merasa 

mempunyai keterikatan 

dengan nilai-nilai positif 

organisasi sebagai sesuatu 

yang bermanfaat terhadap 

diri dan orang di 

sekitarnya.
116

 

2. Saya percaya 

bahwa Buana 

dapat menjual 

barang halal 

dan 

bermanfaat. 

3. Saya yakin 

dengan 

membeli di 

Buana akan 

berkontribusi 

untuk 

membiayai 

operasional 

organisasi NU. 

5= Sangat Setuju 

   c. Loyalitas  Sikap loyalitas oleh 

anggota ditunjukkan 

dengan perasaan puas dan 

merasa senang dengan 

apa yang dihasilkan oleh 

organisasi atau 

perusahaan.
117

 

1. Saya berusaha 

untuk 

berbelanja di 

minimarket 

Buana. 

2. Saya 

berbelanja di 

Mini Market 

Buana untuk 

berpartisipasi 

mengembangk

 1 = Sangat Tidak 

Setuju 

2 = Tidak Setuju 

4 = Setuju 

5= Sangat Setuju 

                                                           
116
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Variabel 
Definisi 

Operasional 
Jenis Variabel Indikator Deskripsi Item Soal Instrumen 

Skala 

Pengukuran 

an unit bisnis 

NU. 

3. Saya 

berbelanja di 

Mini Market 

Buana karena 

mini market ini 

adalah milik 

NU. 

2. Faktor 

ekonomis 

Didasarkan pada 

teori tingkah laku 

konsumen yang 

diukur 

menggunakan 

pendekatan nilai 

guna kardinal 

bahwa daya beli 

konsumen 

dipengaruhi oleh 

asumsi nilai guna 

seperti 

kelengkapan 

produk, rasional 

seperti harga, dan 

tujuan untuk 

Variabel bebas a. Harga  Tambahan nilai pada 

barang dan jasa dalam 

ukuran sejumlah uang 

yang yang disesuaikan 

dengan  keuntungan dari 

pelayanan dan manfaat 

lainnya yang 

didapatkannya.
119

 

1. Mini Market 

Buana 

memberikan 

potongan 

harga untuk 

produk-produk 

tertentu. 

2. Harga yang 

ditawarkan 

sesuai kualitas 

barang. 

3. Harga barang 

yang dijual di 

Mini Market 

Buana lebih 

murah dari 

pada Mini 

Market lain. 

Angket 1 = Sangat Tidak 

Setuju 

2 = Tidak Setuju 

4 = Setuju 

5= Sangat Setuju 

                                                           
119

Basu Swasta dan Irawan, Azas-Azas Marketing (Yogyakarta: Liberty, 2005), 241 
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Variabel 
Definisi 

Operasional 
Jenis Variabel Indikator Deskripsi Item Soal Instrumen 

Skala 

Pengukuran 

maksimal 

utilitasnya untuk 

memperoleh 

pelayanan yang 

baik serta tempat 

yang aman dan 

nyaman ketika 

berbelanja.
118

 

 b. Produk  Produk ialah komoditas 

yang diperjualbelikan 

berupa objek material 

maupun jasa yang mampu 

diberdayakan dan 

mempunyai manfaat 

untuk memenuhi 

kebutuhan moral dan 

spiritual masyarakat.
120

 

1. Produk yang 

dijual di Mini 

Market Buana 

banyak 

memberikan 

manfaat dalam 

pemenuhan 

kebutuhan. 

2. Produk yang 

dijual di Mini 

Market Buana 

banyak 

memberikan 

kemudahan 

penggunaan. 

3. Produk yang 

Angket 1 = Sangat Tidak 

Setuju 

2 = Tidak Setuju 

4 = Setuju 

5= Sangat Setuju 
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Ismail Nawawi, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 83. 
120

Muhammad Amin Syukur,  Ensiklopedia Muhammad SAW Sebagai Wirausahawan (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2011), 204. 
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Variabel 
Definisi 

Operasional 
Jenis Variabel Indikator Deskripsi Item Soal Instrumen 

Skala 

Pengukuran 

dijual di Mini 

Market Buana 

dapat 

membantu 

memberikan 

memenuhi 

kebutuhan 

pokok dan 

sekunder. 

4. Produk yang 

dijual di Mini 

Market Buana 

banyak 

tersedia dalam 

jumlah yang 

cukup banyak 

untuk tiap 

jenis barang. 

 c. Pelayanan  Pelayanan merupakan 

implikasi dari pendukung 

fisik sebuah pemasaran 

produk barang atau jasa 

yang dapat dilihat dari 

tingkat kecanggihan, 

ketersediaan barang, 

1. Saya puas 

berbelanja di 

Mini Market 

Buana karena 

pehitungan 

dan 

pembayaranny

a cepat dan 

tepat. 

Angket 1 = Sangat Tidak 

Setuju 

2 = Tidak Setuju 

4 = Setuju 
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Variabel 
Definisi 

Operasional 
Jenis Variabel Indikator Deskripsi Item Soal Instrumen 

Skala 

Pengukuran 

kebersihan, keteraturan, 

dan keberfungsiannya.
121

  
2. Pelayanan di 

Mini Market 

Buana sangat 

ramah. 

3. Mini Market 

Buana 

memberikan 

fasilitas 

wahana 

bemain anak-

anak sehingga 

saya dan 

keluarga 

merasa 

tertarik. 

4. Karyawan 

Mini Market 

Buana cepat 

dan tanggap 

menanggap 

kesulitan 

pelanggan 

dalam mencari 

barang yang 

diinginkan. 

5= Sangat Setuju 

 d. Lokasi Lokasi usaha merupakan 

tempat terbaik dalam 

1. Rute ke Mini 

Market Buana 

 1 = Sangat Tidak 
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Mulyadi Nitisusatro, Perilaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan, 205 
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Variabel 
Definisi 

Operasional 
Jenis Variabel Indikator Deskripsi Item Soal Instrumen 

Skala 

Pengukuran 

melakukan perdagangan 

sehingga mengesankan 

citra baik pada 

penjualnya.
 122

 

sangat mudah 

dihafal. 

2. Mini Market 

Buana terletak 

di jalan 

strategis 

sehingga 

mudah 

dijangkau. 

3. Mini Market 

Buana 

menyediakan 

parkir gratis 

dan nyaman 

untuk 

pelanggan. 

4. Lingkungan di 

Mini Market 

Buana aman 

sehingga 

nyaman saat 

berbelanja. 

Setuju 

2 = Tidak Setuju 

4 = Setuju 

5= Sangat Setuju 

2. keputusan 

berbelanja 
 Variabel 

terikat 

Minat 

beli 

Minat beli merupakan 

kondisi mental konsumen 

yang memengaruhi 

kecenderungan untuk 

1. Saya 

memutuskan 

berbelanja di 

Mini Market 

Buana untuk 

Angket 1 = Sangat Tidak 

Setuju 

2 = Tidak Setuju 
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Variabel 
Definisi 

Operasional 
Jenis Variabel Indikator Deskripsi Item Soal Instrumen 

Skala 

Pengukuran 

melakukan rencana 

pembelian dengan 

kuantitas yang terukur.
123

 

memenuhi 

kebutuhan 

barang dan 

jasa. 

2. Saya mendapat 

banyak 

manfaat 

dengan 

membeli di 

minimarket 

Buana. 

3. Saya lebih 

suka 

berbelanja di 

Buana dari 

pada di tempat 

lain. 

4. Saya tertarik 

membeli lagi 

di Mini Market 

Buana. 

4 = Setuju 

5= Sangat Setuju 

semua item soal yang digunakan dalam penelitian ini telah melalui uji validitas dan reliabilitas untuk membuktikan 

ketepatan dan kejegan item soal dalam penelitian yang sama pada waktu yang berbeda. Suatu item soal dinyatakan sebagai 

instrumen yang tepat untuk  menguji responden jika telah valid berdasarkan perbandingan nilai kritis pada pehitungan SPSS 
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Ali Hasan, Marketing dan Kasus Kasus Pilihan (Yogyakarta: CAPS, 2013), 173. 
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dan nilai pada tabel product moment. Keajegan suatu item soal diukur dengan melihat nilai kritis dengan metode cronbach 

alpha dan dinilai semakin baik jika mendekati angka 1.
124

 Klasifikasi tingkat reliabilitas ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 3.3 Tingkat reliabilitas 

Skala Keterangan 

0.800-1.000 Tinggi  

0.600-0.800 Cukup  

0.400-0.600 Agak rendah 

0.200-0.400 Rendah  

0.000-0.200 Sangat rendah 

Semua item soal yang telah melalui uji validitas dan reliabilitas dan dinyatakan diterima sebagai instrumen 

penelitian dirangkum dalam tabel untuk memudahkan pembaca mengkaji faktor uji. Hasil uji validitas dan reliabilitas pada 

semua item soal adalah sebagai berikut. 
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Tabel 3.4 Matriks Uji Validitas dan Reliabilitas  

Uji 1 Uji 2 Uji 3 

Kesimpulan Item soal 
No. No. 

item 

soal 

Valid  Reliabel Perlakuan  No. 

item 

soal 

Valid  Reliabel Perlakuan  No. 

item 

soal 

Valid  Reliabel 

1. 1KOK1 Tidak 

Valid 

Tidak 

Reliabel 

Revisi  2KOK1 Valid Reliabel Revisi  3KOK1 Valid Reliabel Valid dan 

Reliabel 

Saya merasa 

bangga jika 

menjadi 

pelanggan setia 

Buana. 

2. 1KOK2 Tidak 

Valid 

Tidak 

Reliabel 

Ganti  2KOK2 Tidak 

Valid 

Reliabel Deleted 
  

 Deleted  

3. 1KOK3 Tidak 

Valid 

Tidak 

Reliabel 

Revisi  2KOK3 Valid  Reliabel Revisi  3KOK3 Valid Reliabel Valid dan 

Reliabel 

Saya perlu 

mengembangkan 

Buana dengan 

aktif berbelanja di 

sini 

4. 1KOK4 Tidak 

Valid 

Tidak 

Reliabel 

Deleted         Deleted   

5. 1KOK5 Tidak 

Valid 

Tidak 

Reliabel 

Deleted         Deleted   

6. 1KOK6 Valid  Tidak 

Reliabel 

Revisi  2KOK6 Valid  Reliabel Revisi  3KOK6 Valid  Reliabel  Valid dan 

Reliabel 

Saya merasa rugi 

jika  Mini Market 

Buana sepi 

pembeli 

7. 1KOC1 Valid  Reliabel Revisi  2KOC1 Valid  Reliabel Diterima     Valid dan 

Reliabel 

Saya selalu 

mengabarkan hal-

hal positif tentang 

Mini Market 

Buana kepada 

tetangga. 

8. 1KOC2 Valid  Reliabel Revisi  2KOC2 Valid  Reliabel Diterima    Valid dan Saya merasa 
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Reliabel percaya bahwa 

Buana dapat 

memenuhi 

kebutuhan barang 

dan jasa. 

9. 1KOC4 Valid  Reliabel Revisi  2KOC4 Valid  Reliabel Diterima     Valid dan 

Reliabel 

Saya yakin 

dengan membeli 

di Buana akan 

meningkatkan 

kebaikan pada 

umat. 

10. 1KOL1 Tidak 

Valid 

Tidak 

Reliabel 

revisi 2KOL1 Tidak 

Valid 

Reliabel Deleted    Deleted  

11. 1KOL2 Tidak 

Valid 

Tidak 

Reliabel 

ganti 2KOL2 Valid  Reliabel Revisi  3KOL2 Valid  Reliabel Valid dan 

Reliabel 

Saya selalu 

berbelanja di Mini 

Market Buana. 

12. 1KOL3 Tidak 

Valid 

Tidak 

Reliabel 

Revisi  2KOL3 Tidak 

Valid 

Reliabel Deleted     Deleted   

13. 1KOL4 Tidak 

Valid 

Tidak 

Reliabel 

ganti 2KOL4 Tidak 

Valid 

Reliabel Deleted     Deleted   

14. 1KOL5 Valid  Tidak 

Reliabel 

Revisi   2KOL5 Valid  Reliabel Diterima     Valid dan 

Reliabel 

Saya berbelanja di 

Mini Market 

Buana tanpa 

memandang harga 

dan jarak yang 

jauh. 

15. 1KOL6 Valid  Tidak 

Reliabel 

Revisi  2KOL6 Valid  Reliabel Diterima     Valid dan 

Reliabel 

Saya tidak akan 

berbelanja ke 

tempat selain 

Buana. 

16. 1FEH1 Tidak 

Valid 

Reliabel Ganti  2FEH1 Tidak 

Valid 

Reliabel deleted     deleted   
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17. 1FEH2 Valid Reliabel Diterima  2FEH2 Valid Reliabel Diterima    Valid dan 

Reliabel 

Mini Market 

Buana 

memberikan 

potongan harga 

untuk produk-

produk tertentu. 

18. 1FEH3 Tidak 

Valid  

Reliabel Ganti  2FEH2 Valid Reliabel Diterima    Valid dan 

Reliabel 

Harga yang 

ditawarkan sesuai 

kualitas barang. 

19. 1FEH4 Valid  Reliabel Revisi  2FEH2 Valid Reliabel Diterima    Valid dan 

Reliabel 

Harga barang 

yang dijual di 

Mini Market 

Buana lebih 

murah dari pada 

Mini Market lain. 

20. 1FEP1 Valid  Reliabel Diterima         Valid dan 

Reliabel 

Produk yang 

dijual di Mini 

Market Buana 

banyak 

memberikan 

manfaat dalam 

pemenuhan 

kebutuhan. 

21. 1FEP2 Valid  Reliabel Diterima         Valid dan 

Reliabel 

Produk yang 

dijual di Mini 

Market Buana 

banyak 

memberikan 

kemudahan 

penggunaan. 

22. 1FEP3 Valid  Reliabel Diterima         Valid dan 

Reliabel 

Produk yang 

dijual di Mini 

Market Buana 
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dapat membantu 

memberikan 

memenuhi 

kebutuhan pokok 

dan sekunder. 

23. 1FEP4 Valid  Reliabel Diterima         Valid dan 

Reliabel 

Produk yang 

dijual di Mini 

Market Buana 

banyak tersedia 

dalam jumlah 

yang cukup 

banyak untuk tiap 

jenis barang. 

24. 1FEL1 Valid  Reliabel Diterima         Valid dan 

Reliabel 

Semua barang di 

Mini Market 

Buana tertata 

dengan rapi 

sehingga mudah 

mencari barang. 

25. 1FEL2 Valid  Reliabel Diterima         Valid dan 

Reliabel 

Pelayanan di Mini 

Market Buana 

sangat ramah. 

26. 1FEL4 Valid  Reliabel Diterima         Valid dan 

Reliabel 

Mini Market 

Buana 

memberikan 

fasilitas wahana 

bemain anak-anak 

sehingga 

pengunjug merasa 

tertarik. 

27. 1FEL5 Valid  Reliabel Diterima         Valid dan 

Reliabel 

Karyawan Mini 

Market Buana 

cepat dan tanggap 
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menerima 

kesulitan 

pelanggan. 

28. 1FEK1 Tidak 

Valid 

Reliabel Ganti  2FEK1 Valid  Reliabel Diterima    Valid dan 

Reliabel 

Buana selalu 

menjaga 

kebersihan dan 

kerapian toko. 

29. 1FEK2 Valid  Reliabel Diterima         Valid dan 

Reliabel 

2Mini Market 

Buana terletak di 

jalan strategis 

30. 1FEK3 Tidak 

Valid  

Reliabel revisi 2FEK3 Valid  Reliabel Diterima     Valid dan 

Reliabel 

Buana 

menyediakan 

parkir gratis dan 

nyaman untuk 

pelanggan. 

31. 1FEK4 Tidak 

Valid 

Reliabel Ganti  2FEK4 Valid  Reliabel Diterima    Valid dan 

Reliabel 

Lingkungan 

Buana aman 

sehingga nyaman 

saat berbelanja. 

32. 1K1 

 

Valid  Reliabel Diterima         Valid dan 

Reliabel 

Saya tidak 

berpikir dua kali 

untuk berbelanja 

di Mini Market 

Buana. 

33. 1K3 

 

Valid  Reliabel Diterima         Valid dan 

Reliabel 

Saya mendapat 

banyak manfaat 

dengan membeli 

di Mini Market 

Buana 

34. 1K4 

 

Tidak 

Valid  

Reliabel Ganti  2K4 Valid  Reliabel Diterima     Valid dan 

Reliabel 

Saya lebih suka 

berbelanja di 

Buana dari pada 

di tempat lain. 
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Tabel 3.5 Tingkat Reliabilitas Item Soal 

Faktor uji komitmen organisasi diperoleh nilai reliabilitas sebesar 

0.647 dengan tingkat cukup sehingga item soal layak untuk digunakan 

dalam penelitian. Faktor uji faktor ekonomi diperoleh reliabilitas 0.883 

dengan tingkat keajegkan yang tinggi, sehingga item soal dinyatakan sangat 

layak untuk digunakan sebagai instrumen penelitian. Faktor uji minat 

berbelanja diperoleh nilai sebesar 0.687 tingkat reliabiltas pada klasifikasi 

cukup, sehingga item soal dapat digunakan untuk mewakili variabel dalam 

penelitian. 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa item soal yang 

digunakan dalam kuesioner layak digunakan sebagai acuan untuk mewakili 

karakteristik masing-masing faktor uji. Hasil pengujian menggunakan SPSS 

V.17 menunjukkan bahwa seluruh item soal yang digunakan dalam 

penelitian ini mempunyai tingkat keajegkan yang baik yaitu berkisar 0.647-

0.883 atau pada tingkat cukup dan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa item 

No. Variabel Nilai Kritis tingkat Perlakuan 

1. 
Komitmen 

Organisasi 
0.647 Cukup Diterima 

2. 
Faktor 

Ekonomi 
0.883 Tinggi  Diterima 

3. 
Minat 

Berbelanja 
0.687 Cukup Diterima 
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soal masih relevan dan mampu menjelaskan karakteristik setiap variabel 

dengan baik. 

B. Sistematika Pembahasan 

Penulisan laporan penelitian ini terdiri atas 6 bab yang dijelaskan 

sebagai berikut. Bab I menguraikan mengenai pendahuluan, yang memuat 

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan  

penelitian, serta sistematika pembahasan. 

Bab II memuat kajian teoritik, kajian terdahulu, dan pengajuan 

hipotesis penelitian. Kajian pustaka yaitu teori-teori yang berkaitan dengan 

topik yang diteliti dari berbagai sumber. Selain itu, akan disertai pembahasan 

mengenai penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik yang diteliti sebagai 

pembanding dan literatur yang membantu peneliti dalam menganalisis data. 

Sehingga dapat ditarik alur logika untuk menentukan kerangka bepikir sebagai 

landasan untuk merancang hipotesis penelitian.  

Bab III membahas mengenai metodologi penelitian yang digunakan 

oleh peneliti sebagai landasan penelitian dan analisis hasil pengujian dengan 

statistik. Metodologi penelitian memuat rancangan penelitian, variabel 

penelitian dan definisi operasional variabel, instrument penelitian, lokasi, 

populasi dan sampel, pengumpulan data, dan teknik analisis data.  

Bab IV merupakan penjabaran dari temuan dan hasil penelitian yang 

membahas mengenai data yang ditemukan dalam pengamatan yang 

berhubungan dengan topik yang diamati oleh peneliti. Temuan dan hasil 
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penelitian memuat gambaran umum lokasi penelitian dan pembahasan hasil 

wawancara. 

Bab V merupakan penjabaran dari temuan dan hasil penelitian yang 

membahas mengenai data yang ditemukan dalam pengamatan yang 

berhubungan dengan topik yang diamati oleh peneliti. Temuan dan hasil 

penelitian memuat gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis 

data (pengujian hipotesis), dan pembahasan hasil interpretasi hasil pengujian. 

Bab VI merupakan ringkasan pembahasan dan memberikan saran 

yang diperoleh peneliti dari hasil analisis kekurangan-kekurangan yang 

ditemukan dalam proses penelitian, baik dari penggalian data, kajian pustaka, 

metode, maupun cakupan analisis dari unit usaha yang diteliti. Dalam bab ini 

peneliti memuat subbab mengenai kesimpulan dan saran. 
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BAB IV 

PEMAPARAN DATA PENELITIAN 

 

A. Data Umum 

Mini Market Buana dibentuk berdasarkan musyawarah tokoh-tokoh 

ulama NU dan tokoh-tokoh masyarakat. Tahun 2002 Mini Market Buana 

berhasil dibentuk sebagai sebuah unit bisnis dalam bentuk usaha bersama 

(CV) dengan konsep dari, oleh dan untuk warga Nahdliyin. Berangkat dengan 

konsep tersebut, diharapkan akan memperkuat keyakinan warga Nahdliyin 

terhadap pandangan hidupnya, yaitu amalan-amalan yang menjadi doktrin 

keagamaan dapat diterapkan secara luas dalam kehidupan dunia yang riil. NU 

sebagai organisasi keagamaan mampu mengangkat kesadaran warga 

Nahdliyin untuk menjadikan agama sebagai landasan dalam menjalani hidup 

dan kehidupan dunia untuk meraih akhirat. Organisasi ini merujuk pada 

perkembangan ekonomi yang digagas oleh Darul Arqam yang dengan 

kelompok yang mempunyai komitmen tinggi mewujudkan pemahaman akidah 

akhlak agama Islam yang mulia untuk menjalankan kehidupan yang nyata 

sesuai prinsip keyakinannya. Bermodal dari keluarga kemudian berkembang 

pada tingkat kelompok kecil, Darul Arqam mampu mengembangkan bisnis 

perdagangan untuk mewujudkan konsep dari, oleh, dan untuk warganya. 

Perkembangan yang pesat dari usaha perdagangan, klinik, hingga pendidikan 

inilah yang mendorong diadakannya hal serupa di Indonesia.
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Buana sebagai wahana dan wadah organisasi dalam mewujudkan visi 

dan misi untuk mencapai kemaslahatan umat, yang berarti tidak hanya bahagia 

di dunia namun juga di akhirat. Buana dibentuk sebagai upaya untuk 

mengangkat perekonomian umat dengan bisnis dan perdagangan. Usaha di 

bidang perdagangan dipilih karena memang kebutuhan utama warga 

masyarakat adalah bahan-bahan dasar untuk pemenuhan kebutuhan sehari-

hari. Warga Nahdliyin harusnya merasa memiliki dan mau dengan kesadaran 

masing-masing untuk mengembangkan Buana, karena dengan begitu sama 

artinya dengan mengembangkan NU. Kesadaran memiliki ini penting, karena 

semua uang yang dibelanjakan ke Buana akan berpengaruh positif terhadap 

pendapatannya sebagai penggerak roda perekonomian warga Nahdliyin dan 

menambah aset NU sebagaimana pengembangan aset harta wakaf yang telah 

ditentukan pengurus.  

B. Data Khusus  

1. Tanggapan Warga Nahdliyin terhadap Mini Market Buana 

Berdasarkan teori yang dijelaskan pada bab 2, alasan berbelanja 

setiap orang berbeda-beda. Peneliti berusaha menggali faktor-faktor yang 

pengaruh minat berbelanja warga Nahdliyin di Mini Market Buana melalui 

wawancara pada beberapa narasumber. Kriteria data narasumber untuk 

mengetahui faktor pengaruh minat berbelanja adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Kriteria Narasumber 

No. Nama/Kode Jabatan Keterangan 

1 Ikhwan (A) komisaris Ketua lama 
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No. Nama/Kode Jabatan Keterangan 

2 Djuari (B) Ketua Pengurus Ketua baru 

3 Azizi (C) Bendahara  

4 Efendi (D) Sekretaris  

5 Hamzah (E) Manajer  

Berdasarkan penjelasan pada bab 2, komitmen organisasional 

merupakan kesetiaan pada organisasi. Komitmen organisasional pada warga 

Nahdliyin diwujudkan dengan keikutsertaan dalam pengembangan aspek 

perekonomian di Mini Market Buana. Minat berbelanja warga Nahdliyin 

sangat menentukan perkembangan Mini Market Buana. Berdasarkan hasil 

pengamatan yang dilakukan kepada beberapa narasumber, peneliti 

menemukan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan 

berbelanja warga Nahdliyin di Buana sangat beragam. Hasil wawancara 

dengan salah satu pengurus menyatakan hal berikut. 

“Orangnya jujur tur rasa handarbeni organisasi itu ada. La iki conto 

aku ndek ingi dipameri Mentari mau beli mobil. SMS trus wong 

omah Muhammadiyah perorangan. Ini mohon bantuan mau beli 

kendaraan buat operasional opo wi Muhammadiyah nenge ada 

tambahan sehari dapat 25 juta wong nyumbang.”
138

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penting 

menanamkan rasa memiliki pada organisasi atau lembaga, bahkan unit bisnis 

yang sedang dijalani. Rasa memiliki akan mendorong seseorang untuk berbuat 

yang terbaik pada setiap pekerjaannya, karena apapun hasilnya akan diterima 

dan berakibat langsung pada dirinya. Handarbeni atau rasa memiliki 
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Djuari, wawancara, Singgahan, 17 April 2018. 
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mendorong seseorang untuk bersikap jujur karena sadar pada setiap kesalahan 

juga akan berakibat langsung kepadanya. Handarbeni ternyata juga menopang 

loyalitas seseorang untuk memberikan seluruh yang menjadi kemampuannya, 

dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang telah 

disepakati bersama. Seseorang rela bahkan tanpa diminta untuk berperan aktif 

dan produktif dalam kegiatan organisasi.  

Rasa memiliki seperti ini merupakan faktor pembentuk jiwa loyalitas 

yang didasari dari sentuhan emosional anggota. Sehingga dapat dipahami 

bahwa rasa memiliki sangat dekat dengan unsur adanya keterlibatan secara 

emosional anggota organisasi terhadap apa yang dihasilkan organisasi. Sikap 

seperti ini menunjukkan rasa bangga dan senang jika mampu berkontribusi 

terhadap perkembangan organisasi. Sikap yang didasari sentuhan emosional 

biasanya tidak memiliki perhitungan logis dan secara irasonal berani 

berkorban untuk mencapai tujuan bersama. Sikap itulah yang kemudian 

merekatkan jiwa kesatuan anggota dan mendorong setiap doktrin yang 

diajarkan organisasi mampu menyentuh semua aspek kehidupan yang 

bersangkutan. Sikap handarbeni atau rasa memiliki organisasi menumbuhkan 

jiwa keikhlasan seseorang untuk bersikap loyal kepada organisasinya, bahkan 

rela memberikan harta yang dimiliki untuk kepentingan organisasi. Jadi tidak 

heran, berangkat dengan sikap ini sebuah unit usaha berbasis organisasi dapat 

berkembang lebih cepat, mengingat anggotanya merasa bertanggung jawab 

terhadap perkembangan usaha yang diwujudkan dengan kejujuran dan 

partisipasi langsung untuk berbelanja di mini market miliknya.  
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Faktor lain yang juga dapat memengaruhi keputusan berbelanja 

warga Nahdliyin disampaikan oleh satu pengurus pada pernyataan berikut. 

“Na, ini nampaknya kesadaran penanam saham terhadap swalayan 

Buana itu belum begitu baik sehingga berakibat Buana itu tidak bisa 

berkembang…..Terus peran pemegang saham itu sangat diperlukan. 

Satu contoh Mentari itu pemegang saham itu mendominasi 

konsumen di sana walaupun tempatnya jauh.”
139

 

Data di atas menguatkan peran komitmen dan kesadaran memiliki 

pada sebuah organisasi dapat menjadi semangat untuk merealisasikan tujuan 

bersama. Komitmen menjadi dasar sikap dan perilaku seseorang dalam 

melaksanakan amalan-amalan, prinsip-prinsip, etika yang berlaku dan 

diterapkan dalam organisasi. Sikap seperti ini mampu meningkatkan kinerja 

pegawai, karena kesadaran mendorong timbulnya keinginan seseorang untuk 

melaksanakan wewenang yang menjadi bagiannya karena logikanya setiap 

hasil dari setiap kerja kerasnya akan kembali diterimanya. Saham merupakan 

keikutsertaan dalam memiliki suatu usaha, sehingga keaktifan pemegang 

saham dalam perkembangan usaha tentu saja berpengaruh besar. Keaktifan 

pemilik dalam berbelanja, akan mampu memberi referensi pada konsumen 

potensial lain untuk ikut berbelanja di tempat yang sama. Hal ini penting 

diperhatikan, karena jika pemiliknya menunjukkan frekuensi belanja yang 

tinggi maka menjadi indikasi bahwa tempat tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen dengan tepat. Hal inilah yang kemudian 

mendorong perkembangan mini market.  
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Ikhwan, wawancara, Krandegan, 17 April 2018. 
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Wawancara peneliti dengan salah satu narasumber menyatakan 

bahwa bukan hanya rasa memiliki dan kesadaran anggota untuk ikut serta 

secara aktif dalam perkembangan organisasi, namun juga sikap loyal sehingga 

mampu mengorbankan apa yang dimiliki demi kepentingan dan tujuan 

organisasi. Pernyataan tersebut disampaikan salah satu pengurus sebagai 

berikut. 

“Kalo pengurus itu banyak yang belanja itu tidak apa ya, tidak 

mengharapkan apakah ini murah ataupun mahal yang jelas ya adanya 

Buana itu milik kita, ya kita harus tanggung jawab untuk belanja. 

Dan warga pun juga dianjurkan untuk seperti itu. Yang penting 

perekonomian warga NU ya adanya ada di Buana itu harus kita 

kembangkan.”
140

 

 Data di atas menunjukkan bahwa loyalitas seseorang terhadap 

organisasi tidak lagi memperhitungkan keuntungan secara matematis saja. 

Sikap loyalitas mendorong emosi seseorang untuk melakukan sesuatu yang di 

luar nalar dan logika demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Pendekatan emosi seperti ini membuktikan pentingnya organisasi 

keagamaan untuk tidak hanya memberikan doktrin-doktrin semata, namun 

juga praktik-praktik dari nilai-nilai yang dianut untuk lebih dekat menyentuh 

sendi-sendi kehidupan empiris masyarakat. Seorang anggota yang memiliki 

loyalitas tinggi bahkan akan mempertaruhkan apa yang dipunyainya untuk 

kepentingan bersama.  

Hal tersebut nampaknya juga ditunjukkan oleh pengurus-pengurus di 

Mini Market Buana, dengan loyalitas tinggi melaksanakan kewajiban dan 
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Efendi, wawancara, Pucanganom, 17 April 2018. 
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wewenangnya untuk mengembangkan perekonomian warga Nahdliyin. Selain 

itu dorongan rasa memiliki sebagai pemegang saham merupakan hal yang pelu 

diperhitungkan, karena akan memberikan dorongan untuk secara sukarela 

berbelanja di Mini Market Buana. Pentingnya kesadaran anggota bahwa 

keuntungan dari penjualan nantinya bukan hanya untuk kepentingan golongan 

melainkan kesejahteraan umat perlu ditanamkan. Arti pentingnya kesadaran 

atau komitmen organisasi, dan  rasa memiliki akan meningkatkan loyalitas 

seseorang dalam berbelanja tanpa memperhitungkan keuntungan logis dari 

pembelian tersebut. Seorang dengan loyalitas yang tinggi akan tetap 

berbelanja walaupun dengan harga yang mahal, atau tempat yang jauh. Secara 

rutin atau tidak orang dengan sikap seperti ini akan mengagendakan 

berbelanja di tempat yang sama untuk memenuhi kebutuhannya.  

Bab 2 juga menjelaskan bahwa harga, kelengkapan produk, lokasi, 

dan pelayanan yang baik mampu menjadi daya tarik konsumen. Keputusan 

pembeli untuk membeli barang dan jasa di Buana atau tempat lain, seringkali 

bergantung pada harga yang ditawarkan. Pengaruh harga terhadap minat 

berbelanja warga disampaikan oleh salah satu pengurus pada pernyataan 

berikut ini. 

“Kalau dalam hal itu kita memakai hukum pasar. Ngoten nggeh 

mbak Intan, kita memakai hukum pasar. Hukum pasar apa. Semua 

konsumen ini pasti ia melihat saya ingin beli barang yang murah. 

Hanya itu simple  sebetulnya…..”
141
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Azizi, wawancara, Setemon, 28 April 2018. 
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Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa tinggi rendahnya harga 

masih menjadi pertimbangan yang menentukan ke mana konsumen akan 

membeli barang. Keputusan membeli atau tidak membeli dapat dilihat dari 

besarnya keuntungan harga para pesaingnya dari barang yang sama. 

Perbedaan harga sejumlah Rp 500 saja bisa mendorong konsumen untuk 

berpindah ke tempat lain. Hukum pasar yang berlaku menunjukkan semakin 

murah harga barang, maka akan meningkatkan keinginan konsumen untuk 

membeli di tempat tersebut. Hal ini tentu saja didukung dengan kondisi 

ekonomi mikro dan makro yang terus mengalami perubahan sehingga 

berpengaruh pada daya beli konsumen. Fakta mengenai referensi harga tidak 

bisa dipungkiri, mengingat daya beli dan daya jangkau masyarakat terhadap 

suatu barang tentu saja akan berbanding lurus dengan harga barang tersebut.  

Persoalan sederhana masyarakat kita adalah bahwa setiap kebutuhan, 

terutama kebutuhan primer akan menjadi sulit dipenuhi jika terjadi kenaikan 

harga. Fenomena pro harga murah tentu saja dapat dilihat pada kesempatan 

operasi pasar sembako yang sering dilakukan oleh instansi terkait untuk 

menekan harga. Hal ini menunjukkan masalah harga masih menjadi prioritas 

utama dalam memengaruhi keputusan konsumen untuk membeli atau tidak 

membeli. Setiap orang akan menghitung secara matematis setiap harga yang 

dikeluarkan untuk sejumlah barang tertentu dengan tingkat manfaat tertentu. 

Barang-barang kebutuhan primer misalnya, akan cenderung menjadi sasaran 

permainan harga di musim-musim tertentu ketika permintaan pasar cenderung 

mengalami kenaikan. Hal ini juga menjadi pertimbangan warga Nahdliyin 
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untuk menentukan keputusan membeli atau tidak membeli dengan melihat 

penawaran harga di Buana. 

Peran harga dalam menentukan keputusan konsumen untuk membeli 

pada suatu tempat dan membandingkannya dengan tempat lain yang 

penawaran harganya yang lebih murah didukung oleh pernyataan Hamzah 

seperti berikut ini. 

“…..Trus untuk konsumen di retail ini sendiri cenderung kita dari 

marketing mix yang bauran pemasaran partai itu kita cenderung ke 

harga memange, untuk promotion ke atas itu memang belum. Kita 

cenderung ke harga permainannya.”
142

 

Hal ini didukung oleh Hamzah, manajer yang sukses membuka 3 

cabang retail-nya dengan menggunakan konsep harga murah. Harga yang 

lebih murah dibanding pesaing berhasil merebut respon pasar yang lebih 

besar. Harga yang bersaing, lebih murah dibanding dengan harga barang yang 

dijual retail sejenis akan berdampak positif terhadap pembelian oleh 

konsumen. Konsep retail yang menawarkan harga murah tidak hanya menarik 

konsumen untuk melakukan pembelian secara eceran, bahkan membuka 

peluang pembelian dalam skala besar, grosir, dan partai. Konsumen yang 

mengenal suatu retail yang menawarkan harga murah akan cenderung menjadi 

referensi konsumen lainnya untuk berbelanja di tempat yang sama. Hal ini 

tentu saja akan mengurangi biaya promosi dan menghemat kerja manajemen 

dalam membuat strategi pemasaran untuk menarik minat konsumen.   
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Pertimbangan jauh dekatnya toko, nyaman tidaknya toko, aman 

tidaknya toko, dan tersedianya tempat parkir yang  memadai memberikan 

kontribusi laris atau tidaknya penjualan. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan 

salah satu pengurus seperti di bawah ini. 

“.….yang kedua, faktor jauhnya itu makanya kemaren saya sudah ke 

temen-temen pengurus itu menyarankan kalau ada tempat yang lebih 

setel lagi ya monggo kita coba tapi itupun juga membutuhkan modal 

yang besar.”
143

 

Faktor lokasi menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam mendirikan 

usaha retail.  Data di atas menunjukkan pemilihan tempat bisa menjadi 

hambatan perkembangan sebuah usaha retail. Hal ini didasarkan pada 

perhitungan bahwa di sekitar tempat usaha sudah ada jenis usaha yang sama. 

Hal lain karena danya persaingan yang kurang sehat. Pengelolaan tempat juga 

memungkinkan konsumen mampu menjangkau semudah mungkin tempat 

yang diminati untuk berbelanja. Tempat yang strategis dan iconic bisa 

membantu konsumen untuk mengenal, menghafal, dan menjadikan tempat 

favorit untuk berbelanja. Pemilihan tempat yang tepat untuk mendirikan usaha 

retail memerlukan biaya yang besar. Tempat yang strategis untuk berbisnis 

tentu mempunyai harga yang di atas rata-rata mengingat potensi keuntungan 

bisnisnya yang cukup menjanjikan. Setiap pengusaha  yang bergerak di ranah 

bisnis retail perlu benar-benar memikirkan lokasi yang tepat, karena hal ini 

akan bekorelasi positif dengan cepat atau lambatnya perkembangan bisnis. 

                                                           
143

Azizi, wawancara, Setemon, 28 April 2018. 



78 

 

 

 

Proses menarik minat pembelian oleh konsumen dilakukan dengan 

berbagai cara, salah satunya adalah memberikan rasa nyaman dengan 

memberikan pelayanan yang baik. Kontribusi pelayanan untuk memengaruhi 

minat berbelanja disampaikan salah satu pengurus seperti di bawah ini. 

“…..kenapa orang China lebih dilirik dari pada orang Jawa. Kita 

sendiri lah, kita jangan, kita nggak munafik ya ketika kita belanja, 

woh di sana aja enak, pelayannya bagus, murah, kan terkenal 

pelayanan. Orang banyak yang belanja di Alfamart, Indomart karena 

mereka apa? Mereka merasa nyaman dengan pelayanan yang bagus, 

cerdas, service excellent-nya ada…..”
144

 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa konsumen dari berbagai 

kalangan ingin mendapat penghargaan dan pelayanan yang ramah saat 

berbelanja. Kenyataan ini justru lebih dulu dilirik oleh pengusaha retail 

modern dengan konsep salam, senyum, dan sapa. Pelayanan terhadap 

konsumen merupakan kehormatan yang meningkatkan rasa nyaman, dan 

menimbulkan keinginan untuk berbelanja lagi di tempat yang sama. service 

excellent pada retail modern juga ditunjukkan dengan permainan harga yang 

terkesan memanjakan konsumen sebagai aset yang potensial dalam 

perkembangan bisnisnya.  

Kesadaran bahwa konsumen merupakan aset akan mendorong 

pelayanan yang lebih baik lagi untuk menarik perhatian konsumen lebih 

banyak lagi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa ketika seseorang berbelanja, 

mereka tidak memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa saja, melainkan juga 

memenuhi keinginan akan rasa nyaman, aman dan bahagia. Berbelanja tidak 
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hanya sebagai alat untuk pemenuhan kebutuhan. Era modernisasi menggeser 

selera pasar dengan mengubah gaya hidup konsumen ke arah sikap-sikap 

keduniawian yang serba mewah, canggih, dan menarik. Konsumen potensial 

seperti kaum muda akan lebih tertarik menghabiskan waktunya untuk memilih 

sendiri barang-barang yang menjadi tren dan sedang diminati generasinya 

menjadi lebih mudah dan terkoordinasi dengan baik karena kualitas dan harga 

yang dapat dilihat secara langsung.  

Menarik minat konsumen untuk berbelanja konsumen berarti penjual 

harus mampu memenuhi kebutuhan konsumen dalam penyediaan barang dan 

jasa. Kelengkapan produk akan menjadi alasan utama konsumen untuk 

kembali datang karena toko dapat menyediakan barang dan jasa yang 

dibutuhkan sehingga memudahkan konsumen dalam memenuhi 

kebutuhannya. Hal ini diungkapkan salah satu pengurus dari hasil wawancara 

pada pernyataan di bawah ini. 

“…..sebetulnya awal-awal kita kemaren juga sudah seperti itu. Ibu-

ibu muslimat kita arahkan ke sana belanja ke sana mereka datang 

tapi ternyata barang yang nggak ada ya akhirnya seperti itu ya 

konsumen mesti lari…..”
145

 

Data di atas menunjukkan bahwa ketersediaan barang dagangan 

menjadi penentu apakah seorang konsumen akan kembali berbelanja di tempat 

yang sama atau tidak. Keputusan kembalinya konsumen  untuk berbelanja ke 

tempat yang sama akan memengaruhi konsumen lain, secara tidak langsung 

akan merekomendasikan orang lain untuk mendapatkan barang yang 
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dibutuhkan dengan mudah. Ketersediaan barang menjadi faktor yang utama di 

atas faktor pelayanan usaha retail, karena jenis usaha ini fokus pada 

penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen. Kegagalan mini 

market atau usaha retail lain dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa 

untuk konsumen akan menjadi cacat yang selalu diingat oleh konsumen. Hal 

ini berakibat fatal di tengah era pemasaran digital yang canggih. Persaingan 

usaha retail  yang semakin ramai membuat konsumen lebih mudah beralih 

pada tempat lain yang mampu menyediakan barang atau jasa yang sesuai 

kebutuhan dan keinginan konsumen.  

Kekecewaan konsumen karena tidak tersedianya barang yang cukup 

pada sebuah usaha retail secara tidak langsung akan tersebar ke konsumen 

lain. Respon pelanggan yang tersebar dari mulut ke mulut ini tentu saja akan 

berpengaruh kepada omzet unit usaha dan kelangsungannya. Pelayanan yang 

paling modern dan canggih sekalipun tidak akan membuat konsumen datang 

kecuali jika konsumen dapat memenuhi pemuas kebutuhan dan keingginannya 

terhadap ketersediaan barang dan jasa yang terjangkau dan bermanfaat. Jenis 

usaha retail yang bergerak di bidang penjualan barang dan jasa untuk 

pemenuhan kebutuhan konsumen memang harus berkomitmen untuk 

menyediakan barang dan jasa yang beragam di etalasenya, sehingga 

meningkatkan kepercayaan konsumen untuk terus berlangganan di tempat 

yang sama.  

Kontribusi kelengkapan produk dalam memengaruhi minat 

berbelanja konsumen juga di dukung oleh pernyataan berikut ini. 
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“Kita dicetak untuk berbasik lokal. Kalau Alfamart, Indomaret 

berbasik nasional. Jadi kebutuhan nasional ya yang ada di situ semua 

sama satu Indonesia. Kalau di sini kan, banyak yang di Alfamart, 

indomart nggak ada di sini ada. Seperti itu. Karena mereka kan 

berbasik nasional. Kalau kita kan berbasik lokal. Jadi kebutuhan-

kebutuhan lokal itu kita mencukupi.”
146

 

Target pemenuhan kebutuhan pelanggan menjadi prioritas di mini 

market pesaing yang bergerak di jenis usaha yang sama. Hamzah 

membenarkan bahwa pemenuhan kebutuhan konsumen harus disegmentasi 

pada konsumen lokal atau nasional. Suatu usaha retail harus mampu 

menunjukkan keunikan dalam membentuk segmentasi pasarnya dengan 

membuat target pasar untuk memenuhi lini konsumen tertentu. Hamzah 

memilih untuk memenuhi kebutuhan barang pada konsumen lokal. Ciri khas 

barang-barang kebutuhan lokal ini membuat konsumen mampu bertahan dan 

menjadi pelanggan tetap di tempatnya. Barang yang di tempat lain tidak bisa 

ditemukan maka akan ditemukan di tempatnya. 

Strategi pemenuhan barang pada konsumen lokal ini tidak bisa 

dipandang sebelah mata. Sebagian besar kebutuhan konsumen adalah barang-

barang lokal yang menjadi komoditas prioritas sepanjang masa. Komoditas 

pokok seperti ini akan selalu menjadi prioritas pembelian konsumen walaupun 

terjadi perubahan harga yang signifikan. Komoditas pokok seperti ini akan 

menjadi peluang peningkatan omzet yang besar karena konsumen akan 

langsung menuju tempat yang sama untuk mendapat barang yang 

dibutuhkannya karena telah merasa menemukan tempat yang tepat. Keadaan 
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seperti ini secara tidak langsung akan mengikat konsumen, Karena konsumen 

tidak merasa perlu mencai tempat lain sepanjang dapat ditemukan barang 

dengan lebih mudah dan terjangkau. Berbeda dengan skala bisnis retail 

nasional seperti Alfamart dan Indomaret,  mereka menyediakan barang dengan 

selera nasional yag kadang tidak cocok dengan konsumen lokal. Barang dan 

jasa yang ditawarkan mungkin saja cocok dengan beberapa segmentasi pasar 

tertentu. Hal tersebut menjadi pelajaran dalam membentuk strategi pemasaran 

dalam menyediakan semua kebutuhan konsumen lokal di semua segmen, 

sehingga mampu menarik pelanggan lebih banyak lagi.  

Berdasarkan pengamatan di lapangan, manajemen dan manajerial 

juga menentukan tinggi rendahnya penjualan toko. Hal ini disampaikan oleh 

salah satu pengurus pada pernyataan di bawah ini. 

“…..Wi mestinya gonta ganti manajer. Ketua kadang-kadang nggak 

bicara dengan pengurus lain. Karyawan juga gitu, dulu ada aturan, yo 

kan yo salah sistem. Dulu ada aturan yang jadi karyawan itu harus 

dari yang penanam saham. Akhir-akhir ini ternyata pokok e oleh 

karyawan, pokok e gelem yowes kon neng kono ngono ae. Na saya 

kira karena salah sistem ke sini terus begitu….”
147

 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa manajemen dan manajerial 

berpengaruh pada keberhasilan dan perkembangan Mini Market Buana. 

Seringnya pergantian manajer membuat sistem yang dijalankan juga sering 

berganti. Suatu sistem belum benar-benar tertata sudah berganti dengan sistem 

baru, sehingga tidak pernah ada pola sistem yang mapan. Pergantian manajer 

dan karyawan yang terlalu sering mengindikasikan ketidakberesan 
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manajemen. Suatu manajemen harus mempunyai pondasi yang kuat terlebih 

dahulu, dengan membangun sistem perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan 

tindak lanjut untuk mengatasi masalah teknik dan sumber daya manusianya.  

Manajer  dan pengurus lain adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan 

dalam suatu sistem sebagai fungsi pelaksanaan dan pengawasan. Jika kedua 

sistem ini tidak akur maka akan terjadi masalah manajemen yag berakibat 

ketidakefektifan dan kurangnya efisiensi kinerja manajemen. 

Goyahnya manajerial di Buana merugikan kondisi dan omzet bisnis, 

karena pengaturan persediaan, pelayanan, dan manajemen keuangan akan 

menjadi berantakan. Kondisi demikian akan banyak merugikan pemegang 

saham karena adanya ketidakberesan keuangan. Di sisi lain, keterlambatan dan 

kurangnya pengawasan barang dagangan yang masuk dan keluar akan 

berimbas pada omzet per hari. Hal ini lambat laun tentu akan merugikan mini 

market. Guncangan manajemen yang dipaparkan narasumber di atas membuat 

konsumen merasakan penurunan citra baik mini market. Hal ini secara tidak 

langsung mengurangi minat beli karena merasa tidak nyaman, kurang puas, 

dan tidak percaya terhadap unit bisnis. 

Keselarasan manajemen dan pengurus akan memperkuat jaringan 

pengawasan dan pengendalian karyawan untuk meminimalkan kecurangan. 

Meskipun begitu, kinerja manajer dan karyawan tidak terlepas dari pola 

organisasi yang dibangun oleh unit usaha. Mini Market Buana mengambil 

manajer dan karyawan dari pemegang saham dengan maksud akan 

menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang besar pada unit bisnis. 



84 

 

 

 

Nyatanya, banyak pemegang saham yang tidak ikut serta dalam pengelolaan 

unit bisnis justru mengurangi fungsi kontrol terhadap perkembangan dan 

pengendalian sumber daya. Manajer dan karyawan yang berasal dari 

pemegang saham diharapkan akan secara tulus menjaga aset dan berupaya 

maksimal mengembangkannya, karena hasilnya akan dinikmati dan kembali 

lagi pada pemegang saham. Manajerial yang berasal dari luar pemegang tentu 

akan mengurangi sikap tanggung jawab karena akan cenderung berorientasi 

pada kepentingan pribadi.  

Pentingnya manajemen yang baik dan terarah untuk meningkatkan 

penjualan toko juga didukung oleh pernyataan salah satu narasumber pada 

pernyataan di bawah ini. 

“….Cuman kita masih mencari pola manajemen, kita tetep terpaku 

pada sebuah kaidah  al haqqu bila nidhamin yaghlibuhul bathilu bi 

nidhamin, sesuatu yang benar yang haq tanpa ada sebuah aturan 

yang jelas itu pasti terkalahkan dengan sesuatu yang batil yang 

mempunyai aturan dan tata tertib yang jelas. Manajemen pengedar 

narkoba mengalahkan manajemen bisnis apapun. Karena apa, 

mereka manajemennya rapi. Perjalanan mereka rapi. Sementara kita 

dengan perdagangan seperti ini tanpa ada manajemen yang jelas dan 

rapi dan loyalitas dan komitmen yang jelas pasti akan terseok…..”
148

 

Hal yang sama diungkapkan Azizi, bahwa manajemen harus 

membentuk pola yang baik terlebih dahulu agar mendapatkan hasil yang 

maksimal. Suatu tujuan yang baik sekalipun tidak akan memperoleh hasil 

yang diinginkan jika dimotori dengan manajemen yang tidak mumpuni. 
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Manajemen menjadi tonggak utama berdiri, dan berkembangnya sebuah unit 

usaha retail. Manajemen menciptakan berbagai aturan mengenai perencanaan 

sumber daya, produk, pelayanan, keuangan, target operasional, dan strategi 

pencapaian visi dan misi yang ditetapkan. Pola manajemen yang baku penting 

karena menjadi acuan dalam pelaksanaan operasional dan standar pelayanan, 

serta teknik evaluasi untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien. 

Manajemen yang tertata akan memudahkan suatu tolok ukur dijalankannya 

aturan yang jika ada salah satu bagian personil dalam unit bisnis tidak 

memenuhinya maka akan mendapatkan sanksi. 

Pembenahan manajemen perlu dilakukan untuk meningkatkan 

penjualan. Hal ini di dukung oleh pernyataan di bawah ini. 

 “…..Selama ini kita berawal dari juga manajemen yang amburadul. 

Nggak bisa memastikan sistem yang baik sejak awal. Kita dari 

beberapa tahun ini membuat pola seperti ini hampir 5 tahun setelah 

berdiri.  5 tahun ke bawah itu juga sistem keuangan kita acak-acakan. 

Sistem pemasaran kita acak-acakan itu karena memang mungkin 

dulu kita punya database yang kurang baik. Alhamdulillah, kita ganti 

database kita mengetahui sejarah pembelian, sejarah keuangan itu 

berhasil menata pola…..”
149

 

Pentingnya menata manajemen juga diakui oleh Hamzah yang 

hampir selama 5 tahun baru menemukan pola yang tepat dalam pengelolaan 

retail-nya sehingga berkembang pesat pada puncak kejayaannya seperti 

sekarang ini. Manajemen sebagai fungsi perencanaan, pelaksanaan, kontrol, 
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pengendalian, dan penentu keputusan  akan berjalan efektif dan efisien jika 

terdapat orang-orang yang tepat dan jujur dalam mengelolanya. Manajemen 

mengatur semua hal berkaitan dengan keuangan dan database semua 

inventaris dan barang dagangan. Berkaitan dengan penjualan yang 

berhubungan langsung dengan pelanggan, gaya manajemen yang teratur dapat 

dilihat dari teknik pemasaran yang meliputi penentuan harga dan jumlah 

maupun jenis produk yang menjadi andalan. Penentuan strategi untuk 

berkonsentrasi pada segmen pasar tertentu akan membantu efektifitas dalam 

menghimpun pembeli yang sebesar-besarnya. Hal ini di dasari karena suatu 

usaha yang fokus pada suatu hal akan menguasai seluk beluk selera pasar.  

Manajemen yang dilakukan dengan segmentasi pasar tertentu akan 

berpengauh pada pola pembelian barang dagangan. Perhitungan hpp yang 

tepat akan mendorong pelaku bisnis retail untuk mencari distributor dengan 

tingkat harga bersaing. Hal ini dilakukan agar dapat menjual kembali 

barangnya dengan menekan harga, sehingga lebih murah dari harga barang 

yang dijual usaha retail sejenis. Sistem dan pola yang tepat untuk diterapkan 

dalam suatu usaha retail  tidak bisa dibangun dengan cepat. Sistem atau pola 

yang dikembangkan pada setiap unit usaha retail dibangun dengan cukup 

lama. Kondisi ini terjadi karena sering berubahnya selera pasar dan adanya 

perubahan harga perlu dipelajari terus menerus oleh pemilik bisnis. 

Pengaturan kondisi keuangan yang terjadi dalam manajemen internal juga 

berpengaruh sebagai fungsi kontrol dan indikasi efesiensi dan efektifitas 

operasional usaha retail.  
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Setiap perusahaan perlu membentuk citra positif kepada konsumen, 

sehingga meningkatkan rasa percaya dan loyalitas pelanggan. Citra yang baik 

pada sebuah toko dibentuk dari hubungan sosial manajemen dengan warga 

masyarakat dalam bentuk santunan dan bantuan lain. Hal ini disampaikan 

salah satu narasumber pada pernyataan berikut ini. 

“Kalau bahasa perusahaan konvensional itu namanya CSR 

(Corporate Social Responsibility). Jadi kayak kemaren yang kita di 

Tambakmas itu nyuwun sewu hampir semua guru-guru TPA yang 

kita santuni juga guru-guru Nahdlatul Ulama. Bukan guru-guru kita 

yang Muhammadiyah  bukan. Yang dibagikan pun juga bukan 

Muhammadyah, 60 paket itu tidak sedikit kali 50. Belum sosial 

untuk masjid-masjid NU mengajukan proposal kita bantuan. Banyak 

mbak sebenarnya. Jadi Insya Allah itu rejeki dari Yang Maha 

Kuasa.”
150

 

Manajemen internal suatu usaha retail juga perlu memperhatikan 

segi emosional konsumen dengan memberikan daya tarik yang kuat yang 

mampu mempererat korelasi antara konsumen dan pebisnis. Banyak hal yang 

bisa dilakukan untuk itu, seperti pemberian tanggung jawab sosial dengan 

tanpa mempertimbangkan SARA dan perserikatan mana seorang dapat 

menikmati santunan yang diberikan.  

Pendekatan ekonomi dan sosial dengan pemberian bingkisan, 

santunan, bantuan pendirian, perbaikan masjid, dan bantuan keuangan lainnya 

masih relevan untuk saat ini. Citra seperti ini secara tidak langsung akan 

mendorong sugesti dan emosional masyarakat untuk membeli  dan kembali 
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membeli di tempat yang sama. Sikap seperti ini mengindikasikan adanya 

kepercayaan masyarakat bahwa sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan 

barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhannya tidak akan sia-sia hanya demi 

kepentingan sebagian kecil kelompok dan golongan, namun juga untuk 

kepentingan kemaslahatan umat yang luas. Mempertahankan kepercayaan 

pelanggan menjadi penting, karena mustahil seorang akan berlangganan dan 

setia berbelanja di tempat yang sama tanpa memiliki rasa percaya dan 

meyakini kebenaran nilai-nilai kebenaran tempatnya berbelanja. 

Berdasarkan pemaparan data di atas menunjukkan bahwa manajemen 

secara tidak langsung memengaruhi perkembangan usaha retail. Manajemen 

yang baik berperan untuk membentuk strategi pemasaran yang tepat seperti 

harga, lokasi, standar pelayanan, dan kualitas serta kuantitas produk, promosi, 

dan lain-lain. Selain itu, manajemen merupakan fungsi kontrol dan kendali 

terhadap kerja karyawan dan pengurus yang bertangung jawab langsung 

terhadap aset dan penjualan usaha retail. Manajemen sebagai fungsi 

perencanaan bertanggung jawab untuk memenuhi pembelian dan menentukan 

harga serta jenis penjualan berdasarkan target penjualan yang ditentukan 

sebelumnya. Hal inilah yang menjadi dasar tahap koordinasi dan evaluasi 

untuk perbaikan setiap kekurangan dan peyimpangan perencanaan dan 

pelaksanaan operasional. 

Strategi pemasaran yang berhasil  menciptakan bauran pemasaran 

seperti harga, lokasi, pelayanan dan produk berhubungan langsung dengan 

minat konsumen dalam memutuskan membeli atau tidak membeli dalam suatu 
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mini market. Komitmen sebagai sikap irasional yang mendasari keputusan 

berbelanja juga mampu mendorong keinginan membeli tanpa 

mempertimbangkan keuntungan matematis sebagai wujud loyalitas organisasi. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti mengkaji pengaruh variabel 

komitmen organisasi dan faktor ekonomis dalam peningkatan dan daya beli 

warga Nahdliyin di Mini Market Buana.  

C. Data Temuan 

1. Pengelompokan Faktor Pengaruh Minat Berbelanja 

Berdasarkan hasil pemaparan data di atas peneliti memahami 

pernyataan beberapa narasumber dengan melakukan pemaknaan melalui 

initial code berikut ini. 

Tabel 4.2 Kategorisasi Faktor Pengaruh 

Line  Data  Initial Code Kategori  

1 
Orangnya jujur tur rasa handarbeni 

organisasi itu ada.  

Rasa memiliki 

(handarbeni) 

organisasi 

Komitmen 

Organisasional 

2 Na, ini nampaknya kesadaran penanam 

saham terhadap swalayan Buana itu 

belum begitu baik sehingga berakibat 

Buana itu tidak bisa berkembang. 

Kurangnya 

Kesadaran 

pada 

organisasi 

Komitmen 

Organisasional 

3 Kalau pengurus itu banyak yang 

belanja itu tidak apa ya, tidak 

mengharapkan apakah ini murah 

ataupun mahal yang jelas ya adanya 

Buana itu milik kita, ya kita harus 

tanggung jawab untuk belanja.  

Tanggung 

jawab  pada 

lembaga 

Komitmen 

Organisasional 

4 Semua konsumen ini pasti ia melihat 

saya ingin beli barang yang murah.  

Harga yang 

murah 

Harga  

5 Kita cenderung ke harga permainannya. Permainan 

harga  

Harga  

6 . .….yang kedua faktor jauhnya itu 

makanya kemaren saya sudah ke 

Lokasi kurang 

strategis 

Prasarana  
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Line  Data  Initial Code Kategori  

temen-temen pengurus itu 

menyarankan kalau ada tempat yang 

lebih setel lagi ya monggo kita coba 

tapi itupun juga membutuhkan modal 

yang besar. 

7 Kita sendiri lah, kita jangan, kita nggak 

munafik ya ketika kita belanja, woh di 

sana aja enak, pelayannya bagus, 

murah, kan terkenal pelayanan.  

Pelayanan 

yang bagus 

Prasarana  

8 Ibu-ibu muslimat kita arahkan ke sana 

belanja ke sana mereka datang tapi 

ternayata barang yang nggak ada ya 

akhirnya seperti itu ya konsumen mesti 

lari….. 

Barang yang 

lengkap 

Sarana  

9 Kita dicetak untuk berbasik lokal 

Kalau kita kan berbasik lokal. Jadi 

kebutuhan-kebutuhan lokal itu kita 

mencukupi. 

Kebutuhan 

lokal 

Sarana  

10 Na saya kira karena salah sistem ke sini 

terus begitu….. 

Kesalahan 

sistem  

Manajemen  

11 …..Cuman kita masih mencari pola, 

manajemen kita tetep terpaku pada 

sebuah kaidah  al haqqu bila nidhamin 

yaghlibuhul bathilu bi nidhamin, 

sesuatu yang benar yang haq tanpa ada 

sebuah aturan yang jelas itu pasti 

terkalahkan dengan sesuatu yang batil 

yang mempunyai aturan dan tata tertib 

yang jelas.  

Perbaikan 

manajemen  

Manajemen  

12 Alhamdulillah, kita ganti database kita 

mengetahui sejarah pembelian, sejarah 

keuangan itu berhasil menata pola….. 

Perbaikan 

manajemen 

Manajemen  

13 Kalau bahasa perusahaan konvensional 

itu namanya CSR (Corporate Social 

Responsibility). Jadi kayak kemaren 

yang kita di Tambakmas itu, nyuwun 

sewu hampir semua guru-guru TPA 

yang kita santuni juga guru-guru 

Nahdlatul Ulama 

Tanggung 

jawab sosial  

Sosial  

Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa warga Nahdliyin 

melakukan pembelian di Buana karena beberapa faktor yang berbeda. Setelah 
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menganalisa initial code di atas, peneliti membagi faktor pengaruh minat 

berbelanja ke dalam 6 kelompok utama seperti di bawah ini. 

Kelompok 1 yaitu komitmen organisasi yang meliputi line 1, line 2 dan line 3. 

Komitmen organisasional mampu mendorong minat beli warga Nahdliyin 

karena adanya rasa memiliki organisasi, kesadaran memiliki organisasi, dan 

tanggung jawab pada lembaga untuk mengembangkan unit bisnis. Daya beli 

warga Nahdliyin di Mini Market Buana menunjukkan bentuk komitmen untuk 

mencapai visi dan misi bersama. 

Kelompok 2 yaitu faktor harga yaitu pada line 4 dan line 5. Minat berbelanja 

warga Nahdliyin banyak mempertimbangkan faktor ekonomi yaitu harga yang 

melekat pada produk yang disediakan oleh Buana. 

Kelompok 3 adalah line 6 dan line 7. Lokasi yang strategis dan pelayanan 

yang baik adalah prasarana yang melengkapi dan menunjang penjualan produk 

pada konsumen. 

Kelompok 4 yaitu aspek produk yang meliputi line 8 dan line 9. Kelengkapan 

barang dan jasa menjadi sarana yang penting dalam memenuhi kebutuhan 

konsumen. 

Kelompok 5 yaitu aspek manajemen yang meliputi line 10, line 11, line 12. 

Aspek manajemen sama seperti pola kinerja di balik layar yang menyokong 

penjualan dan hubungan antara organsiasi, pengelola, karyawan, dan 

konsumen dengan merancang dan mengevaluasi strategi pemasaran yang 

unggul. Sehingga manajemen dikatakan faktor yang secara tidak langsung 

berpengaruh pada penjualan. 
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Kelompok 6 adalah aspek sosial yaitu line 13. Kegiatan sosial dirancang 

sebagai bagian dari pola manajemen untuk memberi penghargaan pada 

konsumen dalam rangka mempererat dan meningkatkan loyalitas konsumen. 

Kelompok-kelompok yang dikemukakan peneliti merupakan faktor 

yang berhasil diidentifikasi peneliti yang dianggap dapat berpengaruh 

terhadap minat pembelian konsumen. Pengelompokan lebih lanjut perlu 

dilakukan peneliti untuk mengklasifikasikan pengaruh minat berbelanja 

berdasarkan 3 tema, yaitu: 

1. Komitmen organisasi yaitu pada line 1, line 2 dan line 3. 

2. Faktor ekonomi yaitu line 4, line 5, line 6, line 7, line 8, line 9. 

3. Manajemen yaitu line 10, line 11, line 12, line 13.   

Berdasarkan pengelompokan di atas dapat dipahami bahwa minat 

berbelanja warga Nahdliyin dipengaruhi faktor komitmen organisasi untuk 

memberi dorongan kepada anggota untuk terlibat aktif dalam perkembangan 

organisasi di bidang perekonomian. Selain itu, minat warga Nahdliyin 

berbelanja di Buana karena alasan faktor ekonomi dengan mengharapkan 

harga yang lebih murah, produk yang lengkap, tempat yang strategis, dan 

pelayanan yang baik. Faktor manajemen menjadi penunjang faktor pengaruh 

minat berbelanja warga Nahdliyin karena berperan sebagai fungsi 

perancangan, pengelolaan, dan evaluasi kinerja dan program berdasarkan visi 

dan misi yang telah ditentukan. Manajemen menjadi tulang punggung dalam 

membentuk strategi yang tepat untuk menarik minat pembelian baik dengan 

menguatkan faktor komitmen organisasional maupun daya tarik faktor 



93 

 

 

 

ekonomi. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa minat berbelanja 

warga Nahdliyin dapat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut. 

1. Komitmen organisasi 

2. Faktor ekonomi  

a. Harga  

b. Kelengkapan produk 

c. Pelayanan  

d. Lokasi 

2. Faktor Pengaruh Minat Berbelanja Warga Nahdliyin 

1. Deskripsi Responden 

Berdasarkan hasil pengujian deskripsi responden dapat disajikan pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.3 Deskripsi Responden 

No. Faktor Keterangan Frekuensi Persentase 

1. Jenis kelamin Laki-laki 18 24.7 

  Perempuan  55 75.5 

2. Jabatan dalam organisasi Pengurus 16 21.9 

  Anggota  57 78.1 

3. pendidikan SMA 21 28.8 

  D3 5 6.8 

  S1 33 45.2 

  S2 13 17.8 

  S3 1 1.4 

4. Lama keanggotaan <2 tahun 2 2.7 

  >2 tahun 71 97.3 

5. Pekerjaan  Mahasiswa 4 5.5 

  PNS 27 37.7 

  Swasta 18 24.7 

  Wiraswasta 24 32.9 

Hasil pengujian berdasarkan jenis kelamin pada responden yang 

berbelanja di Buana menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak 
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berbelanja daripada laki-laki. Persentase perempuan yang berbelanja 

sebanyak 75.5% atau sebanyak 55 responden. Sedangkan  responden laki-

laki yang berbelanja sebanyak 24.7% atau sebanyak 18 responden. 

Hasil pengujian untuk melihat peran serta pengurus dalam 

berbelanja di Buana menunjukkan bahwa jumlah responden yang  

memegang jabatan sebagai anggota warga Nahdliyin lebih banyak 

berbelanja dari pada pengurus. Responden yang memegang jabatan 

sebagai anggota warga Nahdliyin 78.1% atau sebanyak 57 telah berbelanja 

di Buana. sedangkan pengurus sebanyak 21.9% atau sebanyak 16 orang.  

Hasil pengujian pada responden dengan tingkat pendidikan 

berbeda yang berminat berbelanja di Buana menunjukkan bahwa jumlah 

responden yang berbelanja di Buana bervariasi dalam tingkat 

pendidikannya. Konsumen di Buana adalah konsumen umum dari 

berbagai kelas pendidikan. Persentase lulusan D3 sebanyak 6.8%, S1 

45.2%, S2 4.4%, SMA 28.8%, dan S3 1.4%. Konsumen tertinggi adalah 

S1 sebanyak 33 orang daritotal  responden yang diteliti sebanyak 73 

responden . Hal ini membuktikan bahwa responden yang berbelanja di 

Buana tidak memandang dari tingkat pendidikan manapun.  

Hasil pengujian pada responden berdasarkan lamanya 

keikutsertaan sebagai anggota organisasi dan berminat berbelanja di Buana 

menunjukkan bahwa rata-rata responden menjadi anggota NU sudah 

sangat lama. Anggota yang telah menjadi anggota kurang dari 2 tahun 

hanya sebesar 7.7%, sisanya adalah anggota yang lebih dari 2 tahun 
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mengikuti keanggotaan NU yaitu sebesar 97.3%. keanggotan > 2 tahun 

mendominasi responden yang berbelanja di Buana, karena pada dasarnya 

keanggotaan NU bersifat budaya dan turun temurun. Hal ini juga dapat 

diamati pada perilaku peribadatan yang dilakukan oleh warga. 

Hasil pengujian untuk melihat jenis pekerjaan responden yang 

berbelanja di Buana menunjukkan bahwa responden yang berbelanja di 

Buana sangat bervariasi dan dari berbagai kalangan profesi. Mahasiswa 

yang berbelanja sebanyak 5.5%, PNS 37%, Swasta 24.7%, Wiraswasta 

32,9%. Data di atas menunjukkan kalangan Wiraswasta lebih banyak 

mendominasi minat berbelanja di Buana. 

2. Deskripsi Faktor Pengaruh 

Uji empiris terhadap faktor-faktor yang memengaruhi minat 

berbelanja warga Nahdliyin dilakukan pada beberapa responden di 

lapangan dengan menggunakan variabel sebagai berikut. 

variabel terikat  : Y : Minat Berbelanja (K) 

varibel bebas : X1 : Keterlibatan (KOK) 

     X2 : Kepercayaan (KOC) 

     X3 : Loyalitas (KOL) 

     X4 : Harga (FEH) 

     X5 : Produk (FEP) 

     X6 : Pelayanan (FEL) 

     X7 : Lokasi (FEK) 
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Berdasarkan data yang dikumpulkan, peneliti mengamati 

bahwa responden yang berbelanja karena faktor komitmen organisasi 

mempunyai jumlah yang berbeda dibandingkan responden yang berbelanja 

karena faktor ekonomi. Perbedaan frekuensi minat berbelanja responden 

karena faktor komitmen organisasi dan faktor ekonomi dapat dilihat dari 

gambar berikut ini. 

 

Sumber: data diolah peneliti 

Gambar 4.1 Alasan Berbelanja Konsumen 

Gambar di atas menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi 

alasan yang lebih mendominasi konsumen untuk berbelanja di Buana. 

Faktor ekonomi menjadi alasan sebanyak 62% dari total 73 responden, 

sedangkan sebanyak 38% sisanya berbelanja karena faktor komitmen 

organisasi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi lebih banyak 

mendominasi keinginan dan minat berbelanja warga Nahdliyin. Sehingga 

komitmen yang kuat dalam berorganisasi tidak serta merta menjadi 

keinginan yang kuat juga untuk berpartisipasi dalam unit usaha bersama 

yang dibentuk organisasi. Sedangkan frekuensi masing-masing faktor yang 
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berpengaruh pada minat berbelanja warga Nahdliyin dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 

a) Komitmen Organisasi Keterlibatan 

Hasil rekapitulasi jawaban responden mengenai komitmen 

organisasi indikator keterlibatan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.4 Jawaban Kuesioner Keterlibatan 

Item 

Soal 

Sangat Tidak 

Setuju 
Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 

frekuensi % frekuensi % frekuensi % frekuensi % 

1 4 5.5  - 44 60.3 25 34.2 

2 - - 3 4.1 50 68.5 20 27.4 

3 4 5.5 8 11 51 69.9 10 13.7 

Sumber: data diolah dengan SPSS versi 17 

b) Komitmen Organisasi Kepercayaan 

Hasil rekapitulasi jawaban responden mengenai komitmen 

organisasi indikator kepercayaan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.5 Jawaban Kuesioner Kepercayaan 

Item 

Soal 

Sangat Tidak 

Setuju 
Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 

frekuensi % frekuensi % frekuensi % frekuensi % 

1     48 65.8 25 34.2 

2   3 4.1 42 57.5 28 38.4 

3 4 5.5 8 11 47 64.4 14 19.2 

Sumber: data diolah dengan SPSS versi 17 

c) Komitmen Organisasi Loyalitas 

Hasil rekapitulasi jawaban responden mengenai komitmen 

organisasi indikator loyalitas dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.6 Jawaban Kuesioner Loyalitas 

Item 

Soal 

Sangat Tidak 

Setuju 
Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 

frekuensi % frekuensi % frekuensi % frekuensi % 

1   3 4.1 50 68.5 20 27.4 

2 4 5.5 8 11 51 69.9 10 13.7 

3     48 65.8 25 34.2 

Sumber: data diolah dengan SPSS versi 17 

d) Faktor Ekonomi Harga 

Hasil rekapitulasi jawaban responden mengenai faktor 

ekonomi indikator harga dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.7 Jawaban Kuesioner Harga 

Item 

Soal 

Sangat Tidak 

Setuju 
Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 

frekuensi % frekuensi % frekuensi % frekuensi % 

1 4 5.5   52 71.2 17 23.3 

2   7 9.8 54 74 17 16.4 

3 4 5.5 8 11 51 69.9 10 13.7 

Sumber: data diolah dengan SPSS versi 17 

e) Faktor Ekonomi Kelengkapan Produk 

Hasil rekapitulasi jawaban responden mengenai faktor 

ekonomi indikator kelengkapan produk dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.8 Jawaban Kuesioner Produk 

Item 

Soal 

Sangat Tidak 

Setuju 
Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 

frekuensi % frekuensi % frekuensi % frekuensi % 

1   4 5.5 58 79.5 11 15.1 

2 4 5.5   52 71.2 17 23.3 

3   7 9.6 46 63 20 27.4 

4 4 5.5 12 16.4 43 58.9 14 19.2 

Sumber: data diolah dengan SPSS versi 17  
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f) Faktor Ekonomi Pelayanan 

Hasil rekapitulasi jawaban responden mengenai faktor 

ekonomi indikator pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.9 Jawaban Kuesioner Pelayanan 

Item 

Soal 

Sangat Tidak 

Setuju 
Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 

frekuensi % frekuensi % frekuensi % frekuensi % 

1 4 5.5 8 11 47 64.4 14 19.2 

2   4 5.5 54 74 15 20.5 

3     60 82.2 13 17.8 

4   11 15.1 46 63 16 21.9 

Sumber: data diolah dengan SPSS versi 17  

g) Faktor Ekonomi Lokasi 

Hasil rekapitulasi jawaban responden mengenai faktor 

ekonomi indikator lokasi dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.10 Jawaban Kuesioner Lokasi 

Item 

Soal 

Sangat Tidak 

Setuju 
Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 

frekuensi % frekuensi % frekuensi % frekuensi % 

1 4 5.5   48 65.8 21 28.8 

2 4 5.5   52 71.2 17 23.3 

3   7 9.6 50 88.5 16 21.9 

4 4 5.5 12 16.4 47 64.4 10 13.7 

Sumber: data diolah dengan SPSS versi 17  

3. Hubungan Faktor Komitmen Organisasi dan Faktor Ekonomis terhadap 

Minat Berbelanja Warga Nahdliyin di Buana 

Keterbatasan waktu menuntut peneliti hanya mampu mengumpulkan 

responden sebanyak 73 responden. Data dari 73 responden dikumpulkan dan 

direkapitulasi untuk kemudian dilakukan pengujian berdasarkan rumusan 
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masalah yang telah ditetapkan pada bab 1. Hasil pengujian yang dilakukan 

adalah sebagai berikut. 

a. Uji Asumsi 

a) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk membuktikan bahwa faktor 

uji harus bebas autokorelasi atau tidak ada masalah autokorelasi. Hal 

ini dilihat dari nilai kritis pada Durbin Watson yaitu sebesar 1.990.  

tabel summary menunjukkan hasil sebagai  berikut. 

Tabel 4.11 Tabel Model sumarry 

Model R Square Durbin-Watson Kesimpulan 

1 .900 1.990 Tidak terjadi masalah autokorelasi 

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS versi 17.0 

Data di atas menunjukkan bahwa nilai DW pada hasil 

perhitungan SPSS pada range  1.65<DW<2.35, yang berarti bahwa 

variabel keterlibatan, kepercayaan, loyalitas, harga, kelengkapan 

produk, pelayanan, dan lokasi tidak terjadi masalah autokorelasi. 

b) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang 

terdistribusi nomal. Data yang baik digunakan untuk penelitian adalah 

data yang terdistribusi normal. Uji normalitas pada data penelitian 

menggunakan uji statistik P-P Plot. Data hasil pengujian menunjukkan 

bahwa pola sebagai berikut. 
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Sumber : Data primer diolah dengan SPSS versi 17.0 

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas data 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa bentuk histogram tidak 

timpang ke kanan atau ke kiri yang menunjukkan bahwa data 

terdistribusi normal.  

c) Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menunjukkan bahwa 

data bersifat homokedastik. Data yang tidak ada masalah 

heterokedastisitas adalah yang layak untuk penelitian. Hal ini 

dilakukan dengan melihat pola pada scatterplot. Hasil uji didapatkan 

pola sebagai berikut. 

 
Sumber : Data primer diolah dengan SPSS versi 17.0 

Gambar 4.3 Pola Scatterplot 
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Data di atas menunjukkan tidak adanya pola khusus yang 

terbentuk dari hasil pengujian. Sehingga data penelitian dinyatakan 

bebas dari masalah heterokedastisitas. 

d) Uji Multikolonieritas 

Model yang baik seharusnya tidak ada korelasi antara 

variabel bebas. Sehingga perlu diadakan uji multikolonieritas yaitu 

dengan membandingkan angka pada nilai tolerance dan VIF. Hasil 

pengujian didapatkan data sebagai berikut. 

Tabel 4.12 Uji Multikolonieritas 

Variabel Tolerance VIF kesimpulan 

Komitmen Organisasi 0.190 5.274 Tidak terjadi masalah kolinieritas 

Faktor Ekonomi 0.190 5.274 Tidak terjadi masalah kolinieritas 

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS versi 17.0 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa variabel 

komitmen mempunyai nilai tolerance yang lebih besar dari 0.10 dan 

nilai VIF yang lebih besar 10.00 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel komitmen organisasi tidak terjadi masalah multikolonieritas.  

Nilai VIF variabel faktor ekonomi lebih besar dari 10.00 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tidak terjadi 

multikolonieritas. Nilai tolerance juga menunjukkan angka yang lebih 

besar dari 0.10  sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tidak 

terjadi masalah multikolonieritas. 
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b. Uji Hipotesis 

1. Uji Regresi 

Pengujian dengan teknik regresi menghasilkan persamaan 

sebagai berikut. 

Tabel 4.13 Persamaan Regresi 

Variabel koefisien 

(Constant) 3.453 

Faktor Organisasi 0.264 

Faktor Ekonomi 0.097 

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS versi 17.0 

Berdasarkan data di atas didapatkan persamaan regresi :  

Y =3.453 + 0.264 X1 + 0.097 X2 

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

α   =  3.453, menyatakan bahwa variabel faktor Organisasi dan Faktor 

Ekonomi sama dengan nol maka minat berbelanja akan 

meningkat sebesar 3.453 satuan saja. 

X1 =  0.264, jika variabel independen lain nilainya tetap dan 

komitmen organisasi mendapat respon yang baik dari responden 

maka minat berbelanja akan meningkat sebesar 0.264 satuan. 

X2 =  0.097, jika variabel independen lain nilainya tetap dan faktor 

ekonomi mendapat respon yang baik dari responden maka minat 

berbelanja akan meningkat sebesar 0.097 satuan. 

Pengujian dengan teknik regresi digunakan untuk 

memprediksi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 
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Uji regresi dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 

secara partial maupun simultan antara variabel bebas dan terikat. Hasil 

pengujian disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.14 Hasil Uji Hipotesis Faktor Uji 

Model Variabel Nilai f hitung Signifikansi Tingkat 

pengaruh 

1 Komitmen organisasi 

terhadap minat berbelanja 

251.585 0.000 78% 

2 Faktor ekonomi terhadap 

minat berbelanja 

600.180 0.000 89% 

3 Komitmen organisasi dan 

faktor ekonomi terhadap 

minat berbelanja 

208.847 0.000 89.7% 

Sumber: data olah SPSS versi 17 

1. Hipotesis Pertama 

Ho: hubungan antara variabel komitmen organisasi terhadap minat 

berbelanja tidak menunjukkan model linier yang signifikan. 

Ha: hubungan antara variabel komitmen organisasi terhadap minat 

berbelanja menunjukkan model linier yang signifikan. 

F hitung (251.585) > F tabel (3.92) dan sig. (0.00) < α 

(0.005) sehingga Ho ditolak, maka ada hubungan antara variabel 

komitmen organisasi tehadap minat berbelanja. Komitmen 

organisasi mampu berpengaruh sebesar 78%. 

Ho: hubungan antara variabel faktor ekonomi terhadap minat 

berbelanja tidak menunjukkan model linier yang signifikan. 

Ha: hubungan antara variabel faktor ekonomi terhadap minat 

berbelanja menunjukkan model linier yang signifikan. 
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F hitung (600.180) > F tabel (3.92) dan sig. (0.00) < α 

(0.005) sehingga Ho ditolak, maka ada hubungan yang signifikan 

antara variabel faktor ekonomi terhadap minat berbelanja. 

Pengaruh variable faktor ekonomi sebesar 89% dalam 

memengaruhi minat berbelanja waga Nahdliyin. 

2. Hipotesis Kedua 

Ho: hubungan antara variabel komitmen organisasi dan faktor 

ekonomi secara bersama-sama terhadap minat berbelanja tidak 

menunjukkan model linier yang signifikan. 

Ha: hubungan antara variabel komitmen organisasi dan faktor 

ekonomi secara bersama-sama terhadap minat berbelanja 

menunjukkan model linier yang signifikan. 

F hitung (208.847) > F tabel (3.07) dan sig. (0.00) < α 

(0.005) sehingga Ho ditolak, maka dapat disimpulkan ada 

hubungan antara variabel komitmen organisasi dan faktor ekonomi 

secara bersama-sama terhadap minat berbelanja. Kedua variabel ini 

dapat berpengaruh sebesar 89.7%. 

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa 

pemasaran yang dikemas dan mengandalkan komitmen organisasi 

saja mampu berpengaruh terhadap minat berbelanja sebesar 78%. 

Persentasi ini lebih sedikit dibandingkan jika faktor ekonomi yang 

ditawarkan untuk menarik daya beli konsumen yaitu sebesar 89%. 

Kombinasi keduanya akan meningkatkan daya beli masyarakat 
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sebesar 89.7%. Sehingga kombinasi keduanya mampu 

meningkatkan daya beli konsumen pada Mini Market Buana. 

Indikator-indikator yang menjadi komponen variabel 

komitmen organisasi dan faktor ekonomi juga diuji menggunakan 

statistik inferensial. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa 

kombinasi masing-masing indikator juga berpengaruh terhadap 

minat berbelanja konsumen. Hasil uji regresi dapat disajikan dalam 

tabel berikut. 

Tabel 4.15 Hasil Uji Hipotesis Masing-Masing Indikator Terhadap Minat 

Berbelanja 

Model Indikator Nilai 

Kritis 

Signifikansi Tingkat 

Pengaruh 

(%) 1 Keterlibatan  517.316 0.000 87.9 

2 Kepercayaan  92.669 0.000 56.6 

3 Loyalitas  183.394 0.000 72.1 

4 Harga  891.376 0.000 92.6 

5 Produk  316.646 0.000 81.7 

6 Pelayanan  17.074 0.000 19.4 

7 Lokasi  0.00 - 10 

8 Keterlibatan dan kepercayaan 284.324 0.000 89 

9 Keterlibatan dan loyalitas 329.958 0.000 90 

10 Loyalitas dan kepercayaan 95.455 0.000 73 

11 Loyalitas dan harga 441.689 0.000 92.7 

12 Loyalitas dan produk 164.713 0.000 82.5 

13 Loyalitas dan pelayanan 90.517 0.000 72.1 

14 Loyalitas dan lokasi 0.00 - 10 

15 Harga  dan keterlibatan 522.448 0.000 93.7 

16 Kepercayaan dan harga 891.876 0.000 92.6 

17 Kepercayaan dan produk 156.282 0.000 81.7 

18 Kepercayaan dan pelayanan 92.669 0.000 56.6 

19 Keterlibatan dan produk 335.518 0.000 90.6 

20 Keterlibatan dan pelayanan 282.709 0.000 89 

21 Keterlibatan, kepercayaan, loyalitas, 

dan harga 

409.003 0.000 96 
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Model Indikator Nilai 

Kritis 

Signifikansi Tingkat 

Pengaruh 

(%) 22 Keterlibatan, kepercayaan, loyalitas, 

dan produk 
423.655 0.000 96 

23 Keterlibatan, kepercayaan, loyalitas, 

dan pelayanan 

363.309 0.000 95 

24 Keterlibatan, kepercayaan, loyalitas, 

harga, dan pelayanan 
377.506 0.000 96.6 

Sumber: data diolah dengan SPSS versi 17 

Data di atas menunjukkan bahwa secara mandiri faktor uji 

mempunyai pengaruh yang berbeda dalam meningkatkan minat 

berbelanja warga Nahdliyin di Buana. Faktor harga menentukan minat 

berbelanja dengan tingkat pengaruh yang dominan yaitu sebesar 

92.6%. Di urutan kedua adalah faktor keterlibatan emosi dengan 

tingkat pengaruh sebesar 87.9%. Urutan ketiga dengan tingkat 

pengaruh sebesar 81.7% adalah faktor kelengkapan produk. Faktor 

kepercayaan justru mempunyai pengaruh sebesar 56.6%. Faktor 

pelayanan mempunyai pengaruh lebih rendah dari tingkat kepercayaan 

yang mampu memengaruhi keputusan pelanggan sebesar 19.4%. 

Indikator  lokasi tidak mempunyai tingkat pengaruh terhadap 

minat berbelanja warga Nahdliyin. Kombinasi faktor lokasi dan 

indikator lainnya tidak mampu memengaruhi secara signifikan 

terhadap minat berbelanja warga Nahdliyin. Hal ini menunjukkan 

faktor jauh atau dekatnya lokasi, aman atau tidaknya, nyaman atau 

tidaknya, baik atau buruknya akses menuju unit bisnis menjadi 

perhitungan bagi konsumen. 
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Kombinasi indikator loyalitas dan harga menyumbang 

pengaruhnya terhadap minat berbelanja sebesar 92.7%. Kombinasi 

indikator kelengkapan produk dan adanya loyalitas anggota 

berkontribusi sebesar 82.5% dalam memengaruhi minat berbelanja 

konsumen. Adanya indikator keterlibatan emosi yang tinggi dan 

loyalitas anggotanya juga mampu memengaruhi kenaikan minat 

berbelanja sebesar 90%. Hal ini berarti loyalitas sangat penting 

dimiliki anggota agar dapat berkontribusi dalam mengembangkan unit 

usaha organisasi. 

Komitmen organisasi yang tinggi dengan disertai penawaran 

harga yang cocok atau penawaran poduk yang lengkap berpengaruh 

sama tingginya yaitu sebesar 90% terhadap minat beli konsumen. 

Indikator keterlibatan emosi, kepercayaan, dan loyalitas anggota yang 

diikuti dengan adanya pelayanan yang baik mampu berkontribusi 

sebesar 95%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi yang 

dimiliki seorang anggota perlu dihargai dengan sikap dan perilaku 

yang baik dari komponen-komponen organisasi yang aktif di 

dalamnya. 

Data di atas menjawab pertanyaan bahwa secara empiris 

faktor komitmen organsisasi yang dikombinasikan dengan penawaran 

dan strategi pemasaran yang baik akan berpengaruh signifikan dalam 

memengaruhi keputusan berbelanja warga Nahdliyin. Komitmen 

organisasi dan faktor ekonomi menjadi dua kebutuhan yang berbeda 
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dalam masyarakat, mengingat bahwa setiap anggota mempunyai 

kebutuhan riil yang harus dipenuhi, sedangkan berorganisasi adalah 

kebutuhan spiritual dalam membangun tata nilai yang tidak lepas dari 

upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup secara lengkap. Bauran 

pemasaran perlu memperhatikan sisi komitmen organisasional untuk 

mengikat dan mempertahankan konsumen sehingga menunjang 

kestabilan dan kesinambungan unit usaha.  

2. Uji Korelasi 

Pengujian dengan teknik korelasi dilakukan untuk 

mengetahui dan membuktikan keterkaitan antara masing-masing faktor 

uji dalam memengaruhi faktor uji yang lain. Hal ini penting dilakukan 

agar peneliti mampu memprediksi apakah salah satu faktor uji tertentu 

dapat memengaruhi peningkatan faktor uji yang lain agar minat 

berbelanja responden dapat ditingkatkan. Pengujian yang dilakukan 

dengan teknik korelasi menghasilkan data sebagai berikut. 

Tabel 4.16 Hasil Uji Korelasi 

 Keterlibatan Kepercayaan Loyalitas Harga Produk Pelayanan Lokasi 

Keterlibatan 1.000 0.876 1.000 0.850 0.789 0.308 0.749 

Kepercayaan 0.876 1.000 0.876 0.730 0.688 0.265 0.625 

Loyalitas 1.000 0.876 1.000 0.850 0.789 0.308 0.749 

Harga 0.850 0.730 0.850 1.000 0.717 0.387 0.789 

Produk 0.789 0.688 0.789 0.717 1.000 0.272 0.838 

Pelayanan 0.308 0.265 0.308 0.387 0.272 1.000 0.417 

Lokasi 0.749 0.625 0.749 0.789 0.838 0.417 1.000 

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS versi 17.0 
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Data di atas menunjukkan bahwa nilai kritis masing-masing 

faktor yang diuji dengan teknik korelasi menghasilkan angka positif 

yang lebih dari nol (0) dan mendekati angka 1. Hal ini menunjukkan 

adanya hubungan antara masing-masing faktor yang diuji. Tingkat 

hubungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Uji korelasi di 

atas menentukan adanya korelasi antar variabel dengan 

membandingkan angka sig.(0.00) < α (0.05), sehingga hubungan antar 

variabel dinyatakan ada korelasi. Hasil pengujian dengan uji korelasi 

dapat dijelaskan dengan hipotesis sebagai berikut. 

1. Ho: tidak ada hubungan antara variabel faktor ekonomi lokasi dan 

komitmen organisasi kepercayaan. 

Ha: ada hubungan antara variabel faktor ekonomi lokasi dan 

komitmen organisasi kepercayaan. 

Hasil uji korelasi menunjukkan sig. (0.00) < α (0.005) 

sehingga Ho ditolak, maka ada hubungan antara variabel faktor 

ekonomi lokasi dan komitmen organisasi kepercayaan. 

2. Ho: tidak ada hubungan antara variabel faktor ekonomi produk dan 

komitmen organisasi keterlibatan. 

Ha: ada hubungan antara variabel faktor ekonomi produk dan 

komitmen organisasi keterlibatan. 

Hasil uji korelasi menunjukkan sig. (0.00) < α (0.005) 

sehingga Ho ditolak, maka ada hubungan antara variabel faktor 

ekonomi produk dan komitmen organisasi keterlibatan. 
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3. Ho: tidak ada hubungan antara variabel faktor ekonomi pelayanan 

dan komitmen organisasi keterlibatan. 

Ha: ada hubungan antara variabel faktor ekonomi pelayanan dan 

komitmen organisasi keterlibatan. 

Hasil uji korelasi menunjukkan sig. (0.00) < α (0.005) 

sehingga Ho ditolak, maka ada hubungan antara variabel faktor 

ekonomi pelayanan dan komitmen organisasi keterlibatan. 

4. Ho: tidak ada hubungan antara variabel faktor ekonomi lokasi dan 

komitmen organisasi keterlibatan. 

Ha: ada hubungan antara variabel faktor ekonomi lokasi dan 

komitmen organisasi keterlibatan. 

Hasil uji korelasi menunjukkan sig. (0.00) < α (0.005) 

sehingga Ho ditolak, maka ada hubungan antara variabel faktor 

ekonomi lokasi dan komitmen organisasi keterlibatan. 

5. Ho: tidak ada hubungan antara variabel faktor ekonomi produk dan 

komitmen organisasi kepercayaan. 

Ha: ada hubungan antara variabel faktor ekonomi produk dan 

komitmen organisasi kepercayaan. 

Hasil uji korelasi menunjukkan sig. (0.00) < α (0.005) 

sehingga Ho ditolak, maka ada hubungan antara variabel faktor 

ekonomi produk dan komitmen organisasi kepercayaan. 

6. Ho: tidak ada hubungan antara variabel faktor ekonomi pelayanan 

dan komitmen organisasi kepercayaan. 
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Ha: ada hubungan antara variabel faktor ekonomi pelayanan dan 

komitmen organisasi kepercayaan. 

Hasil uji korelasi menunjukkan sig. (0.00) < α (0.005) 

sehingga Ho ditolak, maka ada hubungan antara variabel faktor 

ekonomi pelayanan dan komitmen organisasi kepercayaan. 

7. Ho: tidak ada hubungan antara variabel faktor ekonomi produk dan 

komitmen organisasi loyalitas. 

Ha: ada hubungan antara variabel faktor ekonomi produk dan 

komitmen organisasi loyalitas. 

Hasil uji korelasi menunjukkan sig. (0.00) < α (0.005) 

sehingga Ho ditolak, maka ada hubungan antara variabel faktor 

ekonomi pelayanan dan komitmen organisasi loyalitas. 

8. Ho: tidak ada hubungan antara variabel faktor ekonomi pelayanan 

dan komitmen organisasi loyalitas. 

Ha: ada hubungan antara variabel faktor ekonomi pelayanan dan 

komitmen organisasi loyalitas. 

Hasil uji korelasi menunjukkan sig. (0.00) < α (0.005) 

sehingga Ho ditolak, maka ada hubungan antara variabel faktor 

ekonomi pelayanan dan komitmen organisasi loyalitas. 

9. Ho: tidak ada hubungan antara variabel faktor ekonomi lokasi dan 

komitmen organisasi loyalitas. 

Ha: ada hubungan antara variabel faktor ekonomi lokasi dan 

komitmen organisasi loyalitas. 
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Hasil uji korelasi menunjukkan sig. (0.00) < α (0.005) 

sehingga Ho ditolak, maka ada hubungan antara variabel faktor 

ekonomi lokasi dan komitmen organisasi loyalitas. 

10. Ho: tidak ada hubungan antara variabel faktor ekonomi pelayanan 

dan faktor ekonomi harga. 

Ha: ada hubungan antara variabel faktor ekonomi pelayanan dan 

faktor ekonomi harga. 

Hasil uji korelasi menunjukkan sig. (0.00) < α (0.005) 

sehingga Ho ditolak, maka ada hubungan antara variabel faktor 

ekonomi pelayanan dan faktor ekonomi harga. 

11. Ho: tidak ada hubungan antara variabel faktor ekonomi produk dan 

faktor ekonomi harga. 

Ha: ada hubungan antara variabel faktor ekonomi produk dan 

faktor ekonomi harga. 

Hasil uji korelasi menunjukkan sig. (0.00) < α (0.005) 

sehingga Ho ditolak, maka ada hubungan antara variabel faktor 

ekonomi produk dan faktor ekonomi harga. 

12. Ho: tidak ada hubungan antara variabel faktor ekonomi lokasi dan 

faktor ekonomi harga. 

Ha: ada hubungan antara variabel faktor ekonomi lokasi dan faktor 

ekonomi harga. 
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Hasil uji korelasi menunjukkan sig. (0.00) < α (0.005) 

sehingga Ho ditolak, maka ada hubungan antara variabel faktor 

ekonomi lokasi dan faktor ekonomi harga. 

13. Ho: tidak ada hubungan antara variabel komitmen organisasi 

keterlibatan dan faktor ekonomi harga. 

Ha: ada hubungan antara variabel komitmen organisasi keterlibatan 

dan faktor ekonomi harga. 

Hasil uji korelasi menunjukkan sig. (0.00) < α (0.005) 

sehingga Ho ditolak, maka ada hubungan antara variabel komitmen 

organisasi keterlibatan dan faktor ekonomi harga. 

14. Ho: tidak ada hubungan antara variabel komitmen organisasi 

kepercayaan dan komitmen organisasi loyalitas. 

Ha: ada hubungan antara variabel komitmen organisasi 

kepercayaan dan komitmen organisasi loyalitas. 

Hasil uji korelasi menunjukkan sig. (0.00) < α (0.005) 

sehingga Ho ditolak, maka ada hubungan antara variabel komitmen 

organisasi kepercayaan dan komitmen organisasi loyalitas. 

15. Ho: tidak ada hubungan antara variabel komitmen organisasi 

kepercayaan dan faktor ekonomi harga. 

Ha: ada hubungan antara variabel komitmen organisasi 

kepercayaan dan faktor ekonomi harga. 
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Hasil uji korelasi menunjukkan sig. (0.00) < α (0.005) 

sehingga Ho ditolak, maka ada hubungan antara variabel komitmen 

organisasi kepercayaan dan faktor ekonomi harga. 

16. Ho: tidak ada hubungan antara variabel faktor ekonomi produk dan 

faktor ekonomi lokasi. 

Ha: ada hubungan antara variabel faktor ekonomi produk dan 

faktor ekonomi lokasi. 

Hasil uji korelasi menunjukkan sig. (0.00) < α (0.005) 

sehingga Ho ditolak, maka ada hubungan antara variabel faktor 

ekonomi produk dan faktor ekonomi lokasi. 

17. Ho: tidak ada hubungan antara variabel komitmen organisasi 

keterlibatan dan komitmen organisasi loyalitas. 

Ha: ada hubungan antara variabel komitmen organisasi keterlibatan 

dan komitmen organisasi loyalitas. 

Hasil uji korelasi menunjukkan sig. (0.00) < α (0.005) 

sehingga Ho ditolak, maka ada hubungan antara variabel komitmen 

organisasi keterlibatan dan komitmen organisasi loyalitas. 

18. Ho: tidak ada hubungan antara variabel faktor ekonomi pelayanan 

dan faktor ekonomi produk. 

Ha: ada hubungan antara variabel faktor ekonomi pelayanan dan 

faktor ekonomi produk. 
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Hasil uji korelasi menunjukkan sig. (0.00) < α (0.005) 

sehingga Ho ditolak, maka ada hubungan antara variabel faktor 

ekonomi pelayanan dan faktor ekonomi produk. 

Tabel 4.17 Tabel Tingkat Korelasi 

 Keterlibatan Kepercayaan Loyalitas Harga Produk Pelayanan Lokasi 

Keterlibatan  +  

Sangat kuat 

+  

Sangat 

kuat 

+  

Sangat 

kuat  

+  

Kuat   

+  

Rendah  

+  

Kuat   

Kepercayaan + 

 Sangat kuat 

 +  

Sangat 

Kuat  

+ 

Kuat  

+ 

Sedang  

+ 

Rendah  

+ 

Kuat  

Loyalitas +  

Sangat kuat  

+ 

Sangat Kuat  

 + 

Sangat 

Kuat  

+ 

Kuat   

+ 

Rendah  

+ 

Kuat  

Harga + 

Sangat Kuat  

+ 

Kuat  

+ 

Sangat 

Kuat  

 + 

Kuat   

+ 

Rendah  

+ 

Kuat   

Produk + 

Kuat  

+ 

Kuat   

+ 

Kuat  

+ 

Kuat  

 + 

Rendah  

+ 

Sangat 

Kuat  

Pelayanan + 

Rendah  

+ 

Rendah  

+ 

Rendah  

+ 

Rendah  

+ 

Rendah  

 + 

Sedang  

Lokasi + 

Kuat  

+ 

Kuat  

+ 

Kuat  

+ 

Kuat  

+ 

Sangat 

Kuat  

+ 

Sedang  

 

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS versi 17.0 

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat hubungan antar 

faktor ada yang rendah, sedang, kuat, dan sangat kuat. Tingkat 

hubungan yang rendah ditunjukkan oleh indikator pelayanan dan 

keterlibatan, pelayanan dan kepercayaan, pelayanan dan loyalitas, 

pelayanan dan harga serta pelayanan dan produk. Secara berurutan 

nilai korelasi masing-masing adalah sebesar 0.308, 0.265, 0.308, 

0.387, 0.272, 0.308, dan 0.272. hal ini menunjukkan pelayanan yang 
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baik tidak akan berpengaruh terhadap peningkatan loyalitas maupun 

kepercayaan dan keterlibatan emosional anggota pada organisasinya. 

Faktor uji yang menempati tingkat korelasi sedang adalah 

indikator lokasi dan pelayanan.  Indikator lokasi lokasi berpengaruh 

terhadap peningkatan pelayanan sebesar 0.417. hal ini berarti 

hubungan kedua indikator dalam taraf sedang dalam memengaruhi 

peningkatan indikator yang lain.  

Tingkat hubungan antar indikator yang mempunyai tingkat 

kuat adalah lokasi pada keterlibatan, lokasi pada kepercayaan, lokasi 

pada loyalitas, serta lokasi pada harga. Indikator lain yang mempunyai 

taraf hubungan kuat adalah produk dan keterlibatan, produk dan 

loyalitas, produk dan harga, harga dan kepercayaan, keterlibatan dan 

lokasi. Hal ini membuktikan bahwa adanya lokasi yang tepat mampu 

memberi kontribusi pada peningkatan loyalitas. Begitu juga dengan 

pemberian harga yang tepat akan bepengaruh pada peningkatan 

kepercayaan konsumen.  

Korelasi yang sangat kuat ditunjukkan indikator keterlibatan 

dan loyalitas yaitu sebesar 1.000. hal ini menunjukkan bahwa jika 

keterlibatan emosional anggota semakin tinggi maka akan 

meningkatkan loyalitas tehadap organisasinya. Indikator juga mampu 

berpengaruh terhadap kepercayaan dan harga secara berurutan sebesar 

0.876, 0.850. hubungan indikator loyalitas dan kepercayaan 

menunjukkan angka sebesar 0.876 dalam klasifikasi sangat tinggi. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Minat Berbelanja Warga Nahdliyin 

Komitmen menjadi faktor paling dominan dan paling penting dalam 

perjalanan perkembangan sebuah organisasi. Komitmen menjadi sangat 

penting, bahkan potensi SDM mampu dikalahkan oleh keandalan rasa 

komitmen yang kuat. Sebagian besar warga Nahdliyin kurang memiliki 

komitmen organisasional yang kuat sehingga menjadi kendala ketika 

menjalankan visi dan misi dalam pengembangkan organisasi di bidang 

ekonomi. Sebuah kelompok sosial yang mandiri mampu menjadi sebuah 

organisasi terbesar dan berpotensi dalam hal SDM, manajemen, sosial, politik, 

dan finansial hanya dengan menggunakan kekuatan komitmen anggotanya. 

Masalah serius akan terus dihadapi sebuah organisasi yang mempunyai 

anggota besar namun mempunyai komitmen yang terbatas, sehingga 

perjalanan organisasi dalam mewujudkan goalnya akan terseok, bahkan 

berhenti tanpa kepastian. 

Penelitian Jagdish N. Sneth (1973) menyebutkan bahwa kepentingan 

organisasional mempunyai kontribusi terhadap minat pembelian oleh 

konsumen.
151

 Hal ini mengindikasikan bahwa komitmen organisasi diperlukan 

oleh semua organisasi, kelompok, perkumpulan, bahkan pemerintahan, dan 

perusahaan besar sekalipun. Komitmen ini membentuk sikap loyal dan rasa

                                                           
151

Jagdish N. Sneth, A Model of Industrial Buyer Behavior,52. 
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keterikatan kuat dan memiliki seluruh nilai-nilai dan gagasan organisasi dalam 

bentuk visi dan misi. Kekuatan inilah yang mendorong anggotanya untuk terus 

berupaya dalam mengembangkan, mengamalkan, mentaati, setiap nilai 

organisasi dalam kehidupan riil. Komitmen diperlukan oleh anggota bahkan 

dalam kelompok yang membentuk usaha perdagangan untuk mewujudkan 

cita-cita bersama meningkatkan perekonomian umat. Anggota yang 

berkomitmen tinggi akan memenuhi kebutuhannya dan menyediakannya 

dalam usaha bersama yang dikelola bersama, dan memahaminya bahwa semua 

keuntungan dan penghasilan akan menjadi hak dan bagian keuntungan 

kelompok dan individu pribadi. Sikap ini penting dikembangkan dalam jiwa 

dan padangan hidup setiap anggota untuk bekerja keras dalam usaha 

pencapaian cita-cita organisasi. 

Fakta tersebut sejalan dengan teori yang dijelaskan oleh Stephen P. 

Robbins dan Timothy A. Judge bahwa setiap anggota yang mempunyai 

komitmen tinggi terhadap organisasi yang dianutnya akan merasa senang 

untuk terlibat secara emosional pada kegiatan organisasinya, memercayai 

kebenaran nilai-nilai yang diajarkan organisasi, dan kemudian menimbulkan 

bersikap setia terhadap visi dan misi organisasi yang ditunjukkan dengan sikap 

loyal.
161

 Jika seseorang mempunyai loyalitas tinggi pada suatu hal, maka ia 

akan senantiasa rela untuk mengorbankan harta, waktu, dan tenaga serta 

pikirannya untuk melaksanakan apa yang menjadi cita-cita bersama. Warga 

Nahdliyin mengalami masa-masa kritis di mana rasa memiliki organisasi, 
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Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, Perilaku Oraganisasi, 47. 
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kesadaran memiliki organisasi, dan tanggung jawab terhadap perkembangan 

organisasi sangat tipis. Hal ini dapat dilihat dari enggannya warga Nahdliyin 

berbelanja di Buana.  

Keengganan warga Nahdliyin berbelanja di Buana disebabkan 

karena kurang lengkapnya produk dan lokasi yang kurang strategis. Hendra 

Fure (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa keputusan konsumen 

untuk membeli suatu barang dan jasa didasari dari ketertarikannya terhadap 

penawaran harga, kualitas dan kelengkapan produk yang diberikan oleh 

penjual.
162

 Harga dan lokasi bisa menjadi satu-satunya kompensasi yang yang 

diunggulkan oleh anggota kelompok dalam menjalankan sikap optimis dan 

komitmen yang kuat. Harga dan lokasi juga menjadi kunci kesusksesan dalam 

usaha perdagangan. Konsumen cenderung mempertimbangkan faktor ini 

dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Harga dan lokasi menjadi dua 

sisi mata uang yang tidak terpisahkan dalam menarik minat beli konsumen. 

Keputusan berbelanja konsumen akan melihat seberapa harga yang ideal dapat 

dibayarkan untuk memperoleh manfaat tertentu, dan seberapa lokasi 

pemasaran dapat dijangkau sehingga mempermudah dan memperlancar segala 

tujuan pribadinya.  

Harga dalam konsep target pemasaran di bisnis perdagangan akan 

memegang kendali sepenuhnya. Konsumen bahkan rela mengantre dan 

berdesakan untuk mendapatkan harga sembako yang murah hanya untuk 

membeli di pasar atau tempat tertentu. Harga membuat konsumen berpindah 
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Hendra Fure, “Lokasi Keberagaman Produk Harga dan Kualitas Pelayanan Pengaruhnya 

terhadapMinat Belli pada Pasar Tradisional Bersehati Calaca”, 282. 
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tempat karena mempertimbangkan keuntungan matematis dan manfaat nilai 

lebih yang dapat ditukar untuk kebutuhan lain karena mendapat harga yang 

lebih murah. Harga yang lebih murah akan menarik pelanggan jauh lebih 

banyak sehingga memungkinkan usaha akan berkembang lebih cepat. Strategi 

permainan harga bisa menjadi strategi unggulan di atas strategi bauran 

pemasaran yang lain, karena dengan harga yang bersaing tentu saja membuka 

peluang konsumen eceran, grosir, bahkan penjualan dalam partai besar.  

Harga selalu melekat pada setiap barang baik berdampingan dengan 

kualitas tertentu maupun dengan jenis barang itu sendiri. Pada barang-barang 

yang mempunyai kualitas tinggi, tentu saja konsumen harus membayar dengan 

harga tinggi pula. Setiap pembelian, konsumen selalu melihat harga terlebih 

dahulu dibanding informasi lain yang melekat pada diskripsi barang untuk 

menimbang kesanggupannya dalam membeli atau tidak membeli.
163

 Oleh 

karena itulah, Mini Market Buana berusaha menarik pembeli dengan 

menampilkan harga pada label harga dan membuat penetapan harga bersaing 

sesuai harga pasar.  

Harga juga memerankan sisi psikologis konsumen dengan 

menampilkan harga dengan jumlah yang berbeda tipis. Misalnya, dengan 

menampilkan harga pada tingkat Rp9.900. Hal seperti ini akan mendorong 

emosional pembeli, bahwa tersebut belum menyentuh angka Rp10.000. 

Selisih Rp100 akan mendorong psikologi pembeli untuk memilih barang 

tersebut. Walaupun sebenarnya selisihnya kecil, konsumen  merasa puas 
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Dinawan R.M., “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian (Study 

Kasus pada Konsumen Yamaha Mio PT Harpindo Jaya Semarang)”, Tesis, Universitas 

Diponegoro, Semarang, 2010), 34. 
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karena hal tersebut merupakan pilihan hemat dengan memilih barang yang 

lebih murah.
164

 Selisih Rp100 akan membuat konsumen beralih untuk memilih 

produk lain yang sejenis bahkan di toko yang berbeda. Permainan harga 

menjadi peluang bagi pe retail modern untuk menarik konsumen yang lebih 

banyak dengan perbandingan harga dengan selisih harga yang sedikit. 

Permainan psikologi harga seperti ini banyak dilakukan oleh mall, dan pe 

retail modern yang menghadirkan barang-barang dengan konsep pertokoan 

yang mewah.  

Permainan harga seperti ini tidak akan ditemui di pasar tradisional. 

Pada pasar tradisional, akan digelar beragam barang dagangan yang hampir 

sama dengan posisi berjejer dan berdekatan. Konsumen biasanya akan 

memilih barang berdasarkan kualitasnya dan harga dahulu. Mereka akan 

memilih sayur mayur yang lebih segar dari satu penjual ke penjual yang lain. 

Permainan harga dengan selisih Rp100 sampai Rp200 akan membuat 

konsumen berpikir untuk berpindah dan mencari penjual barang sejenis 

dengan harga yang lebih murah.
165

 Persaingan yang sehat lebih banyak terjadi 

karena konsumen disajikan harga yang hampir sama untuk jenis barang yang 

sama. Konsumen dalam pasar tradisional berkesempatan untuk menawar harga 

barang bahkan mendapat tambahan untuk pembelian tertentu. Kedekatan 

emosional dalam pasar tradisonal lebih intensif. Interaksi sosial yang ramah, 
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kualitas barang lebih segar namun sekarang ini terkesan untuk orang tua saja 

dan mulai ditinggalkan. 

Konsep harga bukan hanya menjadi perhitungan manfaat secara 

matematis, namun juga menjadi kepuasan psikologi pembeli untuk 

mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Seorang yang membeli suatu 

barang dengan harga tertentu berharap mendapat kepuasan bukan hanya pada 

kualitasnya namun juga pada pelayanan dan tempatnya. Pelayanan di Mini 

Market Buana dirasakan nyaman, namun masih belum memuaskan pelanggan. 

Pelayanan yang ramah dan memuaskan mendorong seorang pembeli 

berbelanja meski dengan harga yang lebih mahal, Karena pada dasarnya harga 

itu bukan hanya untuk membayar sejumlah barang tapi juga untuk 

mendapatkan kepuasan saat berbelanja.  

Konsep permainan harga bisa berdampak berbeda pada konsumen 

yang berbeda banyak dipengaruhi oleh psikologi dan kebutuhan akan barang 

dan jasa. Hal ini menuntut setiap peretail menentukan konsep harga untuk 

jenis segmentasi pasar yang ditargetkan. Pernyataan ini juga disampaikan oleh 

Philip Kotler bahwa harga diperoleh dari pengukuran dan penimbangan secara 

matematis dan teliti berdasarkan kualitas, proses, bahan baku, dan seterusnya. 

Sehingga sudah menjadi hak para pembeli untuk mendapatkan manfaat dari 

barang dan jasa tertentu.
166

 Nilai ini sudah mengalami proses perhitungan 

matematis, di mana penjual akan menimbang dan memutuskan dalam kadar 

mana keuntungan akan diperoleh. Prinsip ini memperjelas peran harga sebagai 
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daya tarik yang penting bagi minat beli konsumen. Sehingga semakin bersaing 

harga yang ditawarkan maka konsumen akan semakin berminat berbelanja. 

Lokasi yang strategis akan menjamin pelanggan untuk datang dan 

memberikan peluang target pemasaran yang lebih luas. Letak Mini Market 

Buana menjadi pertimbangan warga Nahdliyin untuk memilih berbelanja atau 

tidak. Lokasi unit usaha yang dekat akan cenderung dipilih oleh konsumen 

karena untuk mencapainya tidak memerlukan biaya lebih dan waktu, serta 

tenaga ekstra. Biaya untuk melakukan perjalanan ke suatu toko misalnya akan 

dihitung dengan memperbandingkan jumlah barang yang dibeli, harga yang di 

dapatkan, dengan keuntungan lain seperti diskon, potongan harga, dan 

keuntungan mendapatkan harga murah dengan biaya yang dikeluarkan untuk 

mendapatkan barang tersebut. Lokasi bisnis yang strategis bukan hanya  

menjadi daya tarik bagi konsumen baru maupun lama, namun juga bisa 

menjadi ikon publik yang mempunyai ciri khas untuk dikenal masyarakat luas.  

Pernyataan di atas sesuai dengan prinsip yang dijelaskan oleh Philip 

Kotler bahwa tempat usaha memegang kunci berhasil atau tidaknya suatu 

usaha yang dijalankan.
167

 Pemilihan lokasi yang tepat sangat penting karena 

lokasi merupakan tempat dilaksanakannya suatu kegiatan usaha. Setiap 

pendirian usaha baru pasti memikirkan tepat atau tidaknya lokasi yang dipilih, 

bahkan banyak diantaranya melakukan survei pelanggan untuk menentukan 

pilihan lokasi. Banyak usaha bangkrut karena lokasi yang keliru, sebaliknya 

banyak usaha yang berkembang pesat karena pemilihan lokasi yang tepat. 
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Lokasi berkaitan dengan kenyamanan, keamanan, dan kesenangan konsumen 

dalam berbelanja. Lokasi Mini Market Buana dipertimbangkan dengan 

melihat luasnya tempat parkir, keindahan suasana di sekitarnya, penataan yang 

baik di toko, kondisi jalanan menuju toko, dan lain-lain. Konsumen akan lebih 

tertarik untuk datang ke toko dengan lokasi yang ideal sesuai keinginannya. 

Pelayanan membuat kondisi emosional dapat berubah dan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian ulang atau tidak. Perilaku dan 

sikap yang baik mendorong pelanggan merekomendasikan lebih banyak 

pelanggan untuk datang ke tempat berbelanja yang sama.
168

 Pentingnya 

pelayanan perlu di utamakan karena pelanggan merupakan aset untuk 

meningkatkan omzet penjualan. Pelayanan yang buruk, kondisi yang 

mengecewakan pelanggan baik dari segi ucapan, tingkah laku penjual, akan 

membuat pelanggan jera. Pelanggan mampu merekomendasikan lebih banyak 

pelanggan untuk datang, namun di sisi lain pelanggan yang kecewa juga 

mampu memengaruhi lebih banyak lagi pelanggan untuk beralih ke tempat 

lain. Hal ini membuktikan bahwa pelanggan dan kepuasan pelanggan akan 

berpengaruh positif terhadap minat beli.  

Retail modern seperti mall, Indomaret, dan Alfamart sering dijumpai 

memberikan pelayanan yang prima baik dari segi dekorasi sesuai musim 

perayaan agama tertentu, atau dalam wujud teknologi canggih kekinian yang 

menjadi daya tarik karena mempersingkat waktu pelayanan dan pembayaran. 

Banyaknya inovasi pelayanan yang prima membuktikan bahwa setiap usaha 
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yang kegiatan utamanya bertujuan melayani penjualan barang dan jasa kepada 

konsumen memerlukan strategi pelayanan untuk menarik, mempertahankan, 

dan meningkatkan konsumen untuk datang.
169

 Konsep digital banyak dipilih 

pebisnis kekinian untuk mendapatkan omzet besar dengan menarik pelanggan 

yang luas, bahkan dari mancanegara. Pelayanan yang menarik tidak terlepas 

dari sikap dan kejujuran penjual dalam memberikan harga yang sesuai dengan 

nilai barang yang dijual. Mini Market Buana perlu untuk mempertimbangkan 

konsep pelayanan tersebut sehingga mampu menarik perhatian konsumen.  

Pelayanan sebagai bagian dari promosi gratis yang dilakukan penjual 

dapat memberikan dampak yang luar biasa untuk menjaring dan mengikat 

pelanggan.
170

 Pelayanan yang berorientasi untuk mempromosikan diri pada 

kepuasan pelanggan dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan cara 

menceritakan deskripsi barang secara jujur termasuk harga dan kualitasnya 

sehingga konsumen percaya dan membebaskan pelanggan mematok harga 

sendiri.
171

 Justru dengan bercerita seperti ini, Nabi Muhammad mendapat 

kepercayaan dari pelanggan. Banyak pelanggan yang memberikan harga lebih 

tinggi dari harga pasar secara sukarela. Pelanggan merasa puas dengan sikap 

jujur, ramah, dan murah senyum yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. 

Kepuasan pelanggan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad berdampak 

positif dalam peningkatan penjualan dan berbanding lurus dengan perolehan 

laba. Kebanggaan konsumen memberikan harga yang lebih tinggi dari penjual 
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lain karena di dasari kepuasan karena pelanggan terbebas dari penipuan 

barang, kualitas, dan harga barang.  

Pelayanan yang baik berhak diterima oleh pelanggan Mini Market 

Buana sebagai penghormatan telah membeli barang dagangan yang kita 

tawarkan. Pelayanan ini akan menjadi citra positif dan membentuk posisi 

penjual di mata pelanggan.
172

 Berbekal dengan kepercayaan dan citra yang 

baik di benak pelanggan, tentu saja akan mempermudah perjalanan bisnis 

penjual. Penguasa tidak heran jika pelayanan prima atau service excellent 

menjadi prioritas para pengusaha retail untuk berlomba-lomba menarik 

pelanggan. Bisnis retail bergerak di bidang pelayanan publik yang dituntut 

untuk memberikan pelayanan memadai untuk dapat bersaing di pasar retail. 

Semakin baik pelayanan penjual kepada pelanggan, maka pelanggan akan 

semakin tertarik untuk membeli di tempat yang sama.  

Ketersediaan produk merupakan hal yang tidak dapat dihindari 

dalam perdagangan retail. Persediaan yang lengkap akan membuat pelanggan 

merasa puas karena toko dinilai mampu memenuhi kebutuhannya. 

Kelengkapan produk juga menjadi pilihan karena akan mempermudah 

pelanggan untuk berbelanja semua kebutuhan barang atau jasa dalam satu 

tempat yang sama. Kekecewaan konsumen di Mini Market Buana karena tidak 

adanya produk yang di cari akan mengurangi minat beli konsumen. Hal ini 

akan berdampak langsung pada citra toko yang menggambarkan 

ketidaklengkapan persediaan. Kekecewaan konsumen seperti ini bisa menjadi 
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referensi konsumen lain yang menjadi pelanggan potensial untuk berpindah 

mencari tempat lain sebagai alternatif.
173

 Hal ini akan membuat pelanggan 

memilih tempat lain yang dianggap memiliki produk yang lengkap dan 

bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan. 

Mini Market Buana sebagai bisnis retail yang bertujuan untuk 

menjual barang kebutuhan konsumen, sehingga sudah barang tentu 

mengandalkan persediaan dan kemanfaatan barang dan jasa dalam menarik 

minat konsumennya. Nabi Muhammad mencontohkan bahwa dalam 

menyusun strategi produk harus merujuk pada prinsip ath-thayyibat dan ar-

rizq sehingga semua produk yang dijual mampu memenuhi kebutuhan, barang 

yang dapat dikonsumsi, dan berdaya guna bagi pelanggan, bukan produk yang 

di larang atau bersifat merusak.
174

 Prinsip tersebut menunjukkan bahwa 

penjual retail harus mampu menyediakan barang yang berkualitas baik dan 

mempunyai manfaat sesuai kebutuhan konsumen secara umum. Barang-

barang kebutuhan dasar menjadi sasaran bisnis retail karena barang-barang ini 

diperlukan oleh konsumen setiap hari dan bersifat mutlak untuk pemenuhan 

kebutuhan hidupnya. Barang-barang yang spesifik tidak menjamin dorongan 

keingingan membeli konsumen, jika barang tersebut tidak dibutuhkan oleh 

konsumen. Penting bagi pengusaha retail untuk membuat target segmentasi 

pasar agar mampu menyediakan barang-barang secara lengkap untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen secara spesifik. Kenyataannya Mini Market 
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Buana belum mampu menyediakan barang dan jasa yang lengkap sehingga 

mengurangi rasa percaya dan loyalitas konsumen. 

Manajemen merupakan fungsi pengaturan yang sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab manajer. Manajemen memegang fungsi sebagai perencanaan 

atas semua alur bisnis yang dijalankan untuk mendapatkan laba sesuai tujuan 

yang telah ditetapkan. Setiap manajer bertanggung jawab untuk membuat 

rencana mulai dari desain bisnis, rencana produk, pembelian, pola pemasaran, 

pengaturan keuangan, pengarahan karyawan, pengendalian, dan evalusi 

kegiatan. Pentingnya manajemen sebagai pintu awal dalam setiap kegiatan 

bisnis membuat seorang pengusaha akan memilih manajer dengan tepat. 

Kejujuran dalam mengelola sebuah lini bisnis menjadi syarat awal seorang 

manajer dalam bekerja dan menjalankan bisnis.
175

 Sikap jujur inilah yang 

diwariskan Nabi Muhammad kepada umatnya agar berdagang dengan baik. 

Sikap jujur ini mengawali pekerjaan manajer untuk teliti dalam mengevaluasi 

setiap penyimpangan yang terjadi di daerah operasionalnya. Manajer bekerja 

untuk mengendalikan alur operasional bisnis, dan secara berkesinambungan 

akan mempelajari adanya perubahan dan perbedaan alur di musim-musim 

penjualan. Berdasarkan analisis hasil wawancara, laporan keuangan Buana 

tidak diberikan pengelola secara teratur. Hal ini mengindikasikan kecurangan 

dan banyaknya penyimpangan karena pengurus tidak mampu mengontrol 

aktivitas operasi dan pembukuan dengan rutin. 
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Manajemen dalam sistem pemasaran barang dan jasa merupakan 

kegiatan yang mempunyai banyak komponen yang tidak dapat dipisahkan satu 

sama lainnya untuk memperoleh laba dari penjualan.
176

 Keberhasilan 

penjualan barang dan jasa oleh pengusaha retail tidak dapat dipisahkan oleh 

peran manajer dalam mengatur strategi pemasaran yang dijalankan. 

Manajemen menjalankan fungsi perencanaan dalam hal strategi produk, 

strategi harga, strategi pelayanan, strategi penentuan posisi toko, sumber daya 

manusia dalam upaya untuk mencapai tujuan bisnis yaitu mendapatkan laba 

maksimal. Pengelola Buana seharusnya mampu menjadi evaluator jalannya 

operasional usaha, dan mengendalikan sepenuhnya setiap tugas dan fungsi 

masing-masing komponen agar berjalan sesuai rencana. Manajer Buana juga 

mempunyai wewenang untuk menentukan apakah suatu kegiatan diteruskan, 

diberhentikan, dicarikan penggantinya, atau membuat cabang baru sesuai hasil 

evalusi kinerja yang dilakukan. 

Berdasarkan pemaparan fungsi manajemen di atas, maka dapat 

dipahami bahwa secara tidak langsung manajemen mampu berperan dalam 

peningkatan daya beli konsumen di Mini Market Buana. Praktik manajerial 

yang baik memerlukan dukungan personal yang jujur untuk menjalankannya. 

Tujuan baik Mini Market Buana harus didukung dengan pemilihan pengelola 

dan sistem manajemen yang baik. Suatu tujuan baik harus dilakukan dengan 

manajemen yang baik agar mendapatkan hasil yang baik. Tujuan yang baik 

tanpa pengendalian manajemen yang baik akan gagal. Hal ini 
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mengindikasikan peran manajemen sebagai otak dari sebuah keberhasilan 

operasional usaha retail harus di dukung oleh orang-orang yang tepat dan ahli 

di bidangnya sebagai fungsi yang menjalankan perencanaan, 

pengorganisasian, pemimpin yang mengarahkan, dan pengawas.
177

 

Warga Nahdliyin memerankan prinsip ekonomi secara umum di 

mana konsep pasar bebas diterapkan. Sebagai anggota sebuah kelompok 

keagamaan yang meyakini kebenaran nilai dan doktrin kelompoknya tidak 

menutup kemungkinan untuk menerima kelompok lain dalam bidang 

ekonomi. Agama dan ekonomi terkadang  menjadi sisi lain dalam kehidupan 

bermasyarakat. Komitmen menjadi perekat dan pengikat agama dan ekonomi 

sepanjang mampu memberi manfaat nyata yang bisa dirasakan oleh 

anggotanya. Kehidupan beragama akan menjamin kemapanan doktrin yang 

disampaikan untuk amalan-amalan ibadah berdasarkan keyakinan masing-

masing. Keyakinan terhadap nilai-nilai kelompok ini haruslah disertai 

wawasan pengamalan akidah dalam menjalani peri kehidupan khususnya di 

bidang ekonomi. Jika keteguhannya dalam aliran keagamaan kelompoknya 

sangat kuat, tidak serta merta akan membuat anggota akan memakai semua 

produk ekonomi yang dihasilkan kelompok. Hal itu membuktikan bahwa 

pemenuhan kebutuhan jiwa dalam bentuk agama berbeda dengan pemenuhan 

raga di sisi ekonomis.  

Penumbuhan sikap untuk berkomitmen terhadap organisasi penting 

agar setiap anggota merasa mempunyai tanggung jawab yang sama untuk 
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mengembangkan bisnis yang dibentuk organisasi untuk mencapai visi dan 

misi yang ditetapkan.
178

 Di sisi lain, komitmen organisasional haruslah 

berimbang dan seimbang dengan tujuan ekonomis yang mendasari kebutuhan 

fisik setiap anggotanya. Kebutuhan organisasi terhadap loyalitas anggota 

haruslah disertai dengan timbal balik yang sepadan untuk memperkuat 

komitmen anggotanya. Komitmen dan faktor ekonomis dapat dikatakan 

seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, karena setiap manusia 

memerlukan sisi keagamaan sebagai pedoman hidupnya, namun di sisi lain 

manusia membutuhkan kekuatan ekonomi untuk dapat mempertahankan 

hidupnya. Organisasi yang mampu berdikari akan mampu mempertahankan 

nilai-nilai yang menjadi akar budaya karena jauh dari pengaruh kepentingan 

kelompok atau golongan pemilik modal. Hal ini akan mempermudah 

perjuangan pergerakan keagamaan yang suci untuk mewujudkan kemaslahatan 

umat di dunia dan akhirat. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa setiap minat 

berbelanja konsumen dipengaruhi oleh faktor rasional dan diperkuat oleh 

adanya alasan irasional yang sejalan dengan tujuan dan pandangan hidup 

konsumen secara pribadi.
179

 Faktor rasional saja bisa memengaruhi  minat 

berbelanja konsumen. Selain itu, faktor irasional saja juga bisa memengaruhi 

minat berbelanja konsumen. Kedua faktor ini bisa saja menjadi pertimbangan 

konsumen dalam memilih tempat berbelanja. Masing-masing faktor pengaruh, 

baik rasional atau irasional berpeluang sama besar atau saling unggul sesuai 
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tujuan dan pandangan hidup yang ditempuh oleh pribadi konsumen. Faktor 

rasional dapat memengaruhi konsumen diantaranya adalah faktor persaingan 

harga, kelengkapan produk, pelayanan, dan lokasi. Sedangkan faktor irasional 

berasal dari faktor komitmen organisasi yang meliputi keterlibatan, 

kepercayaan, dan loyalitas anggota terhadap organisasinya. 

B. Hubungan Faktor Komitmen dan Minat Beli Nahdliyin Secara Parsial 

Berdasarkan hasil pengujian empiris terhadap faktor pengaruh minat 

berbelanja yang diuji dengan menggunakan teknik regresi membuktikan 

bahwa variabel keterlibatan, kepercayaan, loyalitas, harga, kelengkapan 

produk, pelayanan, dan lokasi berpengaruh  secara parsial berpengauh 

terhadap minat berbelanja konsumen. Hal ini membuktikan bahwa masing-

masing faktor dapat secara mandiri mampu memengaruhi pertimbangan dan 

keputusan konsumen dalam menentukan tempat berbelanja, menentukan 

membeli atau tidak membeli. Kombinasi beberapa indikator juga terbukti 

mampu berpengaruh untuk menarik daya beli konsumen. 

Faktor komitmen organisasi dengan indikator keterlibatan akan 

meningkatkan minat berbelanja konsumen. Hal ini karena seiring dengan 

semakin aktifnya anggota terlibat, secara emosional akan menambah motivasi 

untuk mencurahkan ide dan menerapkannya sebagai konsekuensi logis 

terhadap apa yang dianggarkan.
180

 Faktor keterlibatan berkorelasi positif dan 

sangat kuat dengan loyalitas (lihat Tabel 4.17). Hal ini menunjukkan bahwa 

adanya penumbuhan dan peningkatan faktor keterlibatan emosional akan 
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mendorong tumbuhnya emosional dan kebanggan untuk menjadi orang yang 

berpartisipasi aktif daya beli masyarakat untuk mengembangkan suatu unit 

usaha yang dibangun bersama dengan semangat organisasi. Faktor ketelibatan 

berpengaruh sebesar 87.9% (lihat Tabel 4.15) terhadap minat berbelanja. 

Dengan kata lain, keterlibatan emosional akan membuat konsumen tertarik 

untuk berbelanja di Mini Market Buana. 

Kepercayaan menjadi penting dalam komitmen berorganisasi dan 

berpengaruh positif terhadap minat berbelanja. Seseorang yang percaya 

terhadap nilai-nilai organisasi, bahwa unit usaha bersama yang dikelola 

organisasi memegang teguh dan menjalankan nilai kebenaran sesuai 

pandangan organisasi dan tuntunan syariat maka akan mendorong minat 

anggota untuk ikut aktif mengembangkan unit bisnis dengan berbelanja. 

Kepercayaan yang tinggi pada sebuah badan, lembaga, organisasi atau 

perusahaan yang dianggap ternama mampu berkorelasi positif dalam 

meningkatkan minat pembelian konsumen.
181

 Nilai-nilai yang menjadi dasar 

organisasi haruslah diamalkan ke dalam kegiatan sehari-hari sehingga 

berkontribusi positif terhadap kehidupan riil setiap anggotanya. Kepercayaan 

akan berkontribusi mendorong semakin kuatnya minat berbelanja sebesar 

56.6% (lihat Tabel 4.15). Kepercayaan  terhadap organisasi didorong dan 

berkorelasi oleh tingginya loyalitas dan tingkat harga yang ditawarkan (lihat 

Tabel 4.17).  
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Faktor loyalitas berpengaruh sebesar 72.1% (lihat Tabel 4.15) 

terhadap minat berbelanja. Loyalitas mendorong anggota merasa senang, 

bangga dan selalu merasa puas.
182

 Loyalitas yang tinggi akan meningkatkan 

kepuasan dan kesetiaan terhadap semua produk dan program-program yang 

dirancang organsiasi. Anggota yang tidak memiliki loyalitas akan selalu 

merasa kecewa dan cenderung bersikap berlawanan dengan visi dan misi 

organisasi. Kepuasan akan mendorong konsumen untuk meluangkan waktu 

berbelanja demi mencapai tujuan bersama. Loyalitas meningkatkan kesetiaan 

sehingga anggota akan sukarela berbelanja tanpa mempertimbangkan faktor 

harga, atau lokasi yang tidak mudah dijangkau. 

Meskipun demikian, hasil pengujian yang dilakukan secara acak 

terhadap konsumen menunjukkan bahwa faktor ekonomi lebih dominan dalam 

memengaruhi keputusan berbelanja masyarakat. Harga yang menarik sejalan 

dan berkorelasi positif terhadap peningkatan kepercayaan, keterlibatan emosi 

dan loyalitas konsumen yang ditunjukkan dengan tingkat korelasi sedang 

(lihat Tabel 4.17).  Konsumen akan lebih memilih tempat dengan harga yang 

lebih murah.  

Faktor harga mampu memengaruhi minat berbelanja sebesar 92.6% 

(lihat Tabel 4.15). Hal ini membuktikan bahwa harga menjadi pertimbangan 

yang sangat berpengaruh untuk mengukur kemampuan membeli konsumen 

terhadap suatu barang dan jasa. Pernyataan ini didukung penelitian yang telah 
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dilakukan Nurullaili dan Andi Wijayanto bahwa harga mampu berpengaruh 

dalam meningkatkan loyalitas konsumen sebesar 72.9%.
183

 

Faktor lokasi menjadi syarat utama suatu usaha retail untuk menarik 

minat konsumen berbelanja di sana. Lokasi yang dimaksud seperti mudah 

tidak kendaraan menyebrang atau berbelok arah, keamanan lingkungan tempat 

belanja, dan kenyamanan ruang tempat berbelanja yang dijaga kebersihan dan 

kerapiannya. Konsumen cenderung lebih memilih lokasi yang strategis untuk 

berbelanja. Tempat yang strategis ini berarti bahwa lokasi pusat belanja 

mempunyai akses masuk dan keluar yang mudah, dan pada lokasi yang mudah 

diingat. Pertimbangan konsumen terhadap jauh dekatnya lokasi berkorelasi 

kuat (lihat Tabel 4.17) pada kelengkapan produk yang menjadi kebutuhan 

konsumen. Artinya, pembeli akan senantiasa mencari suatu tempat yang 

menjual barang atau jasa yang dicarinya. Lokasi bisnis yang semakin strategis 

maka akan semakin menarik minat konsumen untuk datang. Hal ini tidak 

sejalan dengan hasil pengujian empiris bahwa lokasi berpengaruh sebesar 10% 

(lihat Tabel 4.15) dalam menarik minat berbelanja. Hal ini tentu berbeda 

dengan temuan Rahmi Rosita (2016) yang membuktikan bahwa faktor lokasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian ulang konsumen.
184

 

Tingginya loyalitas konsumen akan memengaruhi kesetiaan konsumen untuk 

berbelanja di tempat yang sama. 
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Kelengkapan produk berkorelasi positif dan signifikan mampu 

menambah nilai plus toko sebagai tempat tujuan berbelanja konsumen.
185

 

Konsumen akan kembali datang pada kios yang menjual dan menyediakan 

barang dan jasa yang dicari konsumen. Sebaliknya, konsumen akan merasa 

kecewa dan menunda bahkan tidak akan membeli lagi pada tempat yang 

ternyata tidak mampu menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan. 

Kelengkapan produk menjadi kunci yang mempunyai pengaruh paling besar 

dalam pertimbangan minat berbelanja konsumen. Pernyataan ini didukung 

hasil pengujian empiris bahwa kelengkapan produk berkontribusi sebesar 

81.7% (lihat Tabel 4.15) untuk meningkatkan minat beli konsumen. Sehingga 

dapat dipastikan bahwa semakin lengkap suatu kios dalam menyajikan barang 

dagangannya maka akan semakin banyak dicari oleh konsumen. Kelengkapan 

produk menjadi daya tarik karena konsumen dapat memenuhi semua barang 

dan jasa yang dibutuhkan pada satu tempat saja tanpa berpindah-pindah ke 

tempat lain sehingga akan menghemat biaya transportasi, dan tenaga. Faktor 

lainnya seperti harga dan pelayanan meskipun tidak mendominasi 

pertimbangan konsumen namun perlu diperhatikan akan berpengaruh positif 

dalam menambah nilai dan citra baik bagi bisnis retail.  

Pelayanan yang baik terhadap konsumen mampu mendorong 

tumbuhnya minat berbelanja sebesar 19.4% (lihat Tabel 4.15). Hal ini 

mengindikasikan bahwa konsumen sangat ingin dihargai dan perlunya 

memberi rasa nyaman dan senang untuk mendorong minat pembelian. 

                                                           
185

Ibid., 



136 

 

 

 

Pelayanan staf dan karyawan toko yang ramah dan menyenangkan akan 

menimbulkan rasa puas konsumen.
186

 Tingginya rasa puas dan tidak puas 

konsumen akan berpengaruh pada peningkatan penjualan. Sehingga penting 

memperhatikan pelayanan yang baik untuk menarik minat konsumen membeli 

dan melakukan pembelian ulang di tempat yang sama. 

C. Hubungan Faktor Komitmen dan Minat Beli Nahdliyin Secara Simultan 

Faktor komitmen organisasi dan faktor ekonomi secara bersama-

sama memiliki pengaruh yang besar dalam peningkatan minat berbelanja 

konsumen. Data menunjukkan bahwa faktor ekonomi yang dikombinasikan 

dengan tingginya komitmen organisasi yang dimiliki anggota akan 

berpengaruh sebesar 89.7% (lihat Tabel 4.14) dalam mempertimbangkan 

berbelanja atau tidak pada suatu tempat. Daya tarik faktor ekonomi akan 

semakin kuat jika seorang anggota organisasi memiliki komitmen organisasi 

yang kuat juga. Tingginya komitmen dan adanya kompensasi berupa 

persaingan harga yang lebih murah, kelengkapan produk, pelayanan yang 

baik, dan lokasi yang aman dan strategis akan menambah konsumen yang 

berbelanja di Buana. Adanya kombinasi komitmen organisasi dan faktor 

ekonomi menunjukkan bahwa setiap anggota organisasi akan 

memperhitungkan manfaat secara riil dan pertimbangan komitmen di sisi lain 

dalam setiap pengorbanan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang 
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dan jasa.
187

 Setiap organisasi perlu meningkatkan komitmen anggotanya 

disertai dengan peningkatan di bidang ekonomi.  

Komitmen organisasi mampu berpengaruh sebesar 78%  (lihat Tabel 

4.14) untuk memengaruhi minat berbelanja. Hal ini membuktikan bahwa 

besarnya komitmen pada organisasi dilandasi pada kepercayaan nilai-nilai 

yang menjadi dasar untuk menjalankan peribadatan dan kehidupan sosial 

warga Nahdliyin. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa tetaplah memerlukan 

pehitungan matematis berdasarkan faktor ekonomi seperti harga yang lebih 

murah, kelengkapan produk, pelayanan yang baik, dan lokasi yang aman dan 

strategis. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh John P. 

Meyer dan Natalie J. Allen, bahwa setiap komitmen memerlukan penghargaan 

secara rasioanal dari segi ekonomi untuk terus konsisten pada pilihan yang 

dianutnya.
188

  

Faktor ekonomi mampu berpengaruh terhadap keputusan membeli 

konsumen sebesar 89% (lihat Tabel 4.14). Hal ini menunjukkan bahwa 

konsumen akan memperhitungkan keuntungan secara finansial dalam setiap 

pengorbanan yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang dan jasa yang 

dibutuhkan. Memberikan keuntungan yang dapat dirasakan secara langsung 

oleh pembeli akan mampu memberikan loyalitas dan keinginan membeli yang 

tinggi.
189
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Sumber: data diolah peneliti  

Gambar 5.1 Skema Hubungan Faktor Pengaruh Minat Berbelanja 

Pola di atas menunjukkan bahwa faktor ekonomi yang didukung 

faktor komitmen organisasi mampu memberi pengaruh untuk minat berbelanja 

konsumen. Komitmen organisasi saja bisa menjadi alasan seorang konsumen 

untuk berbelanja di suatu tempat. Keputusan berbelanja konsumen juga 

dipengaruhi karena alasan faktor ekonomi saja. Skema di atas juga 

menjelaskan bahwa indikator keterlibatan, kepercayaan, loyalitas, harga, 

kelengkapan produk, pelayanan, dan lokasi usaha secara terpisah mampu 

memengaruhi minat berbelanja konsumen.  

Faktor komitmen organisasi merupakan alasan irasional seorang 

konsumen. Hal ini ada karena sikap dan karakteristik yang dianut konsumen 

menjadi pandangan hidup yang berlandaskan nilai-nilai organisasi 

menimbulkan loyalitas untuk ikut berkomitmen dalam mengembangkan nilai 

dan perekonomian organisasinya tanpa memperhitungkan untung dan rugi 
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yang didapatkan kecuali kebaikan dari nilai-nilai yang dianutnya.
190

 

Sedangkan faktor ekonomi menunjukkan alasan rasional seorang konsumen, 

karena secara matematis setiap pengorbanan yang dikeluarkan haruslah 

mendapatkan manfaat atau keuntungan yang setimpal. Hal ini sesuai dengan 

perintah Allah dalam Quran Surat Hud ayat 15 sebagai berikut. 

Artinya:”Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan 

perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan 

mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan 

dirugikan.”
191

 

Ayat di atas mengatakan bahwa siapa saja yang memikirkan dunia 

atau keuntungan yang berwujud harta benda maka hanya akan mendapatkan 

uang dan keuntungan di dunia saja. Namun manusia seharusnya mempunyai 

prioritas untuk beribadah demi cita-cita kemuliaan di akhirat, maka akan 

diperoleh keuntungan yang dapat dinikmati di dunia dan akherat. Keuntungan 

yang diperoleh dengan melakukan pembelian dengan tujuan yang bersifat 

ekonomis akan senantiasa mendapatkan keuntungan yang sementara. Hal ini 

tentu berbeda jika manusia mempunyai komitmen yang kuat untuk mencapai 

tujuan jangka panjang untuk menyebarkan nilai-nilai spiritualitas organisasi 

dalam kehidupan sehari-hari dengan menyokong kelangsungan hidup 

organisasi dari sisi perekonomian maka akan mendapatkan berkah kemuliaan 
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dunia dan akhirat.
192

 Sisi komitmen organisasi keagamaan yang diusung oleh 

NU memang menyebarkan tata cara beribadah dan berkehidupan sosial sesuai 

tuntutan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah untuk kemaslahatan umat. Sehingga 

kesadaran yang tinggi dan komitmen yang besar untuk mengembangkan 

perekonomian lembaga untuk kelangsungan organisasi dan kepentingan 

dakwah perlu ditingkatkan.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

D. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan di atas peneliti dapat memberikan 

kesimpulan bahwa  

1. Minat berbelanja konsumen dipengaruhi oleh faktor komitmen organisasi 

maupun faktor ekonomi sebagai alasan yang kuat. Hal ini disebabkan 

karena seorang pelanggan yang berbelanja di suatu tempat selain bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa, namun juga untuk 

memenuhi keinginan dan tujuan yang mendasarinya untuk membelanjakan 

uangnya. Faktor komitmen organisasi saja tidak cukup dalam 

memengaruhi minat berbelanja, hal ini logis karena setiap uang yang 

dibelanjakan, konsumen akan menghitung secara matematis setiap manfaat 

yang diperoleh dengan pengorbanan tertentu. Komitmen organisasi tentu 

akan memperkuat suatu pilihan berbelanja konsumen, karena adanya 

kesadaran bahwa setiap pembelian dalam mini market yang dimiliki akan 

berimbas positif terhadap kelangsungan organisasi yang diikuti, kemudian 

kelangsungan organisasi ini akan menjamin kelangsungan pandangan yang 

diyakini kebenaran oleh para anggota organisasi.  

2. Secara mandiri setiap faktor yang diuji yaitu faktor komitmen organisasi 

mampu memengaruhi minat berbelanja sebesar 78%, sedangkan faktor 

ekonomi mampu memengaruhi sebesar 89% dalam meningkatkan minat 



 

 

 

berbelanja warga Nahdliyin. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi 

lebih mendominasi keputusan pelanggan dalam memutuskan untuk 

memilih tempat belanja.  

3. Secara bersama-sama faktor komitmen organisasi dan faktor ekonomi 

memengaruhi minat berbelanja warga Nahdliyin. Faktor ekonomi dan 

faktor komitmen organisasi yang dimiliki setiap warga Nahdliyin akan 

meningkatkan minat berbelanja dengan pengaruh sebesar 89.7%. Hal ini 

menunjukkan bahwa selain komitmen organisasi, konsumen perlu 

memperhatikan faktor-faktor ekonomi untuk memutuskan berbelanja di 

suatu tempat. Adanya penguatan komitmen organisasi dan ketertarikan 

pada keuntungan dari faktor ekonomi akan memperkuat adanya minat 

berbelanja konsumen pada Buana. 

E. Saran 

Berdasarkan pembahasan di atas, perlu adanya perbaikan yang 

dilaksanakan untuk peningkatan omzet penjualan. Peneliti memberikan saran-

saran sebagai berikut. 

1. Pengelola Mini Market Buana sebaiknya menjaga loyalitas keanggotaan 

untuk mengembangkan unit usaha dengan salah satu caranya yaitu 

memberi timbal balik secara riil terhadap setiap pengorbanan konsumen 

yang berasal dari anggota dan pengurus. 

2. Pentingnya memperbaiki dan menata lokasi untuk keterjangkauan dan 

keamanan berbelanja karena paling dominan dalam memengaruhi minat 

berbelanja konsumen secara umum. 



 

 

 

3. Pentingnya memupuk peningkatan faktor komitmen organisasi di samping 

memberikan pelayanan dengan menawarkan keramahan dari segi ekonomi 

yang berkaitan dengan harga, kelengkapan produk, pelayanan, dan lokasi 

yang nyaman dan strategis untuk meningkatkan omzet karena kedua faktor 

mempunyai pengaruh yang besar. 
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