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ABSTRAK 

 

Istikomah, Ayu. 2019. “Pengaruh Infrastruktur dan Etika Bisnis Pedagang 

Muslim terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Studi pada Pasar 

Wage Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)” Jurusan Ekonomi 

Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Mansur Azis, Lc., M.S.I. 

 

Kata kunci: Infrastruktur, Etika Bisnis, Keputusan Pembelian. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin sepinya kondisi Pasar 

Wage Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang dikeluhkan oleh para 

pedagang. Konsumen yang datang ke Pasar Wage juga merasakan 

ketidaknyamanan infrastruktur yang ada serta etika pedagang yang tidak 

sesuai etika yang dianjurkan. Infrastruktur di Pasar Wage belum semuanya 

diperbarui. Lapak lama kondisinya tidak layak, rusak, terkesan semrawut 

sehingga membuat konsumen tidak nyaman. Sedangkan lapak baru, 

jaraknya terlalu jauh dari pintu masuk pasar, sehingga konsumen enggan 

berjalan jauh menuju lapak baru yang bersih dan nyaman. Kemudian, masih 

didapati praktik bisnis pedagang yang menyimpang, seperti keurangan 

takaran, praktek oplosan sembako hingga kondisi barang yang tidak sesuai 

yang dikatakan pedagang. Hal tersebut mengakibatkan konsumen enggan 

berbelanja ke Pasar Wage. 

Melihat permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk 

mengangkatnya dalam sebuah penelitian skripsi ini dengan judul “Pengaruh 

Infrastruktur dan Etika Bisnis Islam terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen (Studi pada Pasar Wage Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)”. 

Peneliti hendak mengetahui apakah benar infrastruktur dan etika bisnis 

Islam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di Pasar Wage 

sehingga membuat Pasar Wage menjadi sepi. 

Jenis penelitian ini berdasarkan obyeknya termasuk penelitian 

lapangan dengan menggunakan pendekatan atau metode kuantitatif. Untuk 

mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan metode pengumpulan 

data berupa kuesioner, wawancara dan observasi. Untuk mengukur konsep 

infrastruktur, etika bisnis dan keputusan pembelian digunakan skala likert. 

Sampel yang digunakan adalah sebanyak 67 responden dengan 

menggunakan teknik simple random sampling. 

Hasil penelitian skripsi ini menunjukan bahwa, infrastruktur 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. hasil uji t pada 

penelitian ini menunjukan bahwa, nilai thitung variabel ini sebesar 2,975 lebih 

kecil dari nilai ttabel 2,021. Sedangkan variabel etika bisnis pedagang muslim 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Hasil uji t pada variabel ini menunjukan bahwa, nilai thitung variabel ini 

sebesar 3,129 lebih besar dari nilai ttabel 2,021. Untuk uji pengaruh secara 

simultan, kedu fariabel bebas, infrastruktur dan etika bisnis pedagang 

muslim berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen. Hasil uji F pada penelitian ini menunjukan bahwa, nilai Fhitung 

sebesar 10,154 lebih besar dari nilai Ftabel sebesar 3,230. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era milenial adalah era dimana modernitas berkembang dengan 

pesat. Dalam hal ini, perekonomian beranjak memodernitaskan diri dari 

sistem tradisional menjadi sistem modern yang lebih efektif dan efisien. Pasar 

tradisional merupakan icon dari kegiatan berbelanja masyarakat Indonesia. 

Dalam mengahadapi era milenial ini, pasar tradisional berusaha 

mempertahankan eksistensinya dengan keadaan dan fasilitas yang 

dimilikinya.1  

Perkembangan globalisasi pada era milenial ini juga berdampak 

secara langsung terhadap gaya hidup masyarakat. Keefektifan dan efisiensi 

menjadi budaya baru dalam kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut 

berpengaruh terhadap keputusan seseorang dalam melakukan konsumsi atau 

menentukan pilihan terhadap suatu produk.2 Tidak hanya itu, gaya hidup yang 

berubah tersebut kini ikut andil dalam menentukan pilihan tempat berbelanja. 

Masyarakat modern memiliki kecenderungan memilih tempat paling nyaman 

untuk menghabiskan waktu berbelanja mereka. Selain nyaman, mereka juga 

memilih tempat yang menyediakan fasilitas, infrastruktur dan pelayanan yang 

prima. 

 
1 Herman Malano, Selamatkan Pasar Tradisional, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2011), 43. 
2 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen Teori dan Praktik, (Bandung: Pustaka Setia, 

2015), 112. 
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Pasar Wage merupakan salah satu tempat perbelanjaan dalam 

bentuk pasar tradisional yang merupakan pasar tradisional terbesar di wilayah 

kota Ponorogo bagian selatan. Pasar Wage merupakan salah satu pasar 

tradisional yang saat ini mempertahankan diri dengan segala infrastruktur dan 

kondisi yang ada. Globalisasi memberikan dampak terhadap Pasar Wage 

dengan kemunculan kompetitor modern yang memberikan dampak nyata 

terhadap keberadaan pasar tradisional. Kompetitor modern seperti mall, 

supermarket serta hypermarket semakin gencar menawarkan fasilitas dan 

kenyamanan yang serba mudah dan praktis terhadap konsumen yang 

menghabiskan waktu berbelanja mereka di tempat tersebut.  

Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli 

untuk melakukan transaksi secara langsung (pedagang dan pembeli) dan 

biasanya ada proses tawar menawar harga. Bangunan yang ada di pasar 

umumnya terdiri dari kios, los, gerai dan lapak terbuka yang biasanya 

disiapkan oleh pihak pengelola pasar atau oleh penjual secara pribadi. 

Pengunjung pasar tradisional umumnya adalah ibu rumah tangga yang 

hendak membeli kebutuhan rumah tangga seperti bahan makanan, pakaian, 

barang elektronik dan barang-barang lain.3  

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan 

Pemberdayaan Pasar Tradisional, pengelolaan atau manajemen pasar 

tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar tradisional. 

Pemberdayaan pasar tradisional merupakan segala upaya pemerintah 

daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu 

berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan 

dan toko modern.4 

 
3 Malano, Selamatkan Pasar, 62.  
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. 
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Infrastruktur yang ada di pasar Wage Kecamatan Jetis sebenarnya 

masih dapat dikatakan layak namun pada kondisi dan situasi tertentu. Pihak 

pengelola pasar telah membangun lapak baru di bagian tengah pasar. Lapak 

baru tersebut sepi dengan pembeli bahkan pengunjung. Tempatnya rapi, 

bersih dan sudah berlantaikan keramik. Jalanan pada bangunan baru juga rapi, 

bersih dan nyaman digunakan. Berbeda dengan lapak atau bangunan di dekat 

pintu masuk. Bangunan di dekat pintu masuk merupakan bangunan lama 

yang belum direnovasi. Kondisi banguna sudah lusuh, beralaskan ubin, serta 

genting yang sudah banyak bocor dan dihuni sarang laba-laba. Jalanan becek 

ketika musim hujan tiba. Kondisi pembeli sangat ramai dan banyak sekali 

pedagang hingga menggelar lapak di tanah5. 

Sangat ironis, kondisi tersebut sangat berbalik antara lapak baru 

yang bersih dan lapak lama yang terkesan kumuh. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan para pedagang hampir 80% pedagang mengatakan bahwa 

pembangunan lapak baru tersebut salah sasaran atau salah lokasi. Salah satu 

narasumber mengatakan seharusnya pihak pengelola pasar memperbaiki 

lapak yang dekat dengan pintu masuk, pembeli pasti merasa enggan untuk 

berjalan jauh jika di dekat pintu masuk sudah bisa mendapatkan barang yang 

dibutuhkan.6  

Sementara itu, dari hasil wawancara sepuluh konsumen yang 

berbelanja di pasar Wage, enam dari mereka membenarkan bahwa kondisi 

infrastruktur saat ini memang kurang baik dan menjadi alasan mereka enggan 

 
5 Hasil Observasi, Ayu Istikomah, di Pasar Wage Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo, Tanggal 8 Januari 2019.  
6 “ Siti Marsidah, Wawancara, 3 Februari 2019”  
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berbelanja ke pasar. Salah satu konsumen mengatakan bahwa infrastruktur di 

pasar tradisional Wage memang kurang nyaman, sementara itu komoditas 

perdagangan yang kurang higinis dan adanya kecurangan-kecurangan dari 

pedagang membuat minat beli mereka berkurang.7 

Selain harus memiliki tempat yang nyaman dengan berbagai 

infrastrukturnya, perilaku pedagang juga mempengaruhi keputusan konsumen 

untuk memilih pasar sebagai tempat berbelanja, dalam hal ini adalah etika 

bisnis yang dijalankan pedagang. Mayoritas pedagang disana adalah 

beragama Islam, sehingga mereka setidaknya mengenal atau bahkan 

menerapkan prinsip etika bisnis pedagang muslim. 

“Karakter dan perilaku pedagang di pasar tradisional telah turut 

menyebabkan kondisi pasar menjadi tidak nyaman, kumuh, hancur dan 

semrawut”.8 Mereka rela memalsukan identitas barang demi menarik 

pengunjung. Barang yang sebenarnya buatan dalam negeri bisa mereka 

katakan barang tersebut adalah impor. “Pedagang kerap menipu konsumen 

dengan mempermainkan timbangan yang tidak semestinya”.9  

Secara umum pedoman Islam tentang masalah kerja tidak 

membolehkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja mencari uang sesuka hati 

dan dengan jalan yang tidak baik. Oleh karena itu, etika dalam ekonomi 

diatur dalam Islam dalam sebuah etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam 

menjunjung tinggi semangat percaya, kejujuran dan keadilan.10 

 
7 “ Nuryani, Wawancara, 8 Februari 2019” 
8 Malano, Selamatkan Pasar, 63-64. 
9 Ibid., 14. 
10 Veithzal Rifai dan Andi Bushari, Islamic Economic Ekonomi Syariah Bukan Opsi 

Tapi Solusi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 236-237.  
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Untuk mengetahui kondisi terkait etika bisnis pedagang muslim di 

Pasar Tradisional Wage ini dilakukan wawancara terhadap konsumen yang 

berbelanja di Pasar Tradisional Wage. Empat dari tujuh narasumber 

menyatakan bahwa hal tersebut sudah biasa dilakukan pedagang, dan ciri 

khas di pasar memang seperti itu. Namun, konsumen juga tidak suka jika 

barang yang  dibeli terdapat banyak yang rusak atau tidak terpakai dan 

akhirnya terbuang. Tiga dari tujuh narasumber mengatakan bahwa, 

kecurangan tersebut tidak harusnya dilakukan, jika seperti itu lebih baik 

berbelanja di supermarket yang menjual sayur atau tukang sayur saja yang 

juga sama-sama menjual sayur, jika di supermarket barang semua bagus dan 

bisa menimbang sendiri, begitu pula di tukang sayur juga menyediakan 

barang-barang yang bagus juga dengan harga yang hampir sama di pasar. 

Keputusan pembelian adalah tindakan pemilihan terhadap beberapa 

alternatif untuk mengkonsumsi atau menghabiskan nilai dari suatu barang 

atau jasa. Keputusan pembelian dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

adalah faktor budaya, faktor sosial, faktor psikologis dan faktor pribadi.11 

Faktor tersebut akhirnya menentukan piihan konsumen dalam melakukan 

transaksi atau berbelanja. Melalui beberapa pertimbangan dan dipengaruhi 

oleh motivasi, minat dan sosial masyarakat. 

Konsumen memberikan pendapat yang berbeda mengenai 

keputusan mereka dalam berbelanja. Menurut mereka etika pedagang tersebut 

sudah biasa dilakukan pedangang, konsumen menerima saja karena 

keunggulan berbelanja dipasar adalah lebih murah dan harga bisa ditawar, 

 
11 Yuniarti, Perilaku Konsumen, 214-216. 
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jika dilihat dari segi infrastrukturnya memang tidak nyaman namun kalangan 

menengah kebawah sudah terima dengan infrastruktur seperti itu.12 Disisi  

lain, terdapat pandangan berbeda dari konsumen. Mereka berpendapat bahwa 

mengapa harus berbelanja dipasar dengan infrastruktur yang seperti itu, 

kondisi tersebut  tidak menjamin kehiginisan komoditas dagangan. Saat ini 

banyak supermarket dan mini market yang juga menjual sayur, buah dan 

kebutuhan pokok lain. Bahkan disana kita bisa menimbang sendiri sesuai 

dengan yang kita inginkan. Jadi jika ada yang lebih praktis, nyaman dan 

higinis mengapa harus memilih yang tidak memiliki ketiganya.13 

Kondisi pasar tradisional yang terpuruk membuat banyak 

masyarakat saat ini memilih berbelanja di pasar modern seperti mall, 

minimarket, supermarket, hypermarket dan tempat belanja lain. Di sana 

masyarakat merasakan kenyaman dengan segala fasilitas yang lengkap, 

bersih, sejuk dan pelayanan yang memuaskan. Berbelanja atau sekedar 

berjalan-jalan di mal akan meningkatkan gengsi dengan gaya hidup mereka. 

Di pasar modern yang serba bersih, pembeli juga tidak perlu bersusah payah 

melakukan penawaran harga dengan pedagang dan tidak perlu khawatir 

dengan adanya manipulasi timbangan, serta kualitas barang dijamin bagus 

meski dengan harga sedikit di atas pasar tradisional.14 

Berbelanja di pasar tradisonal memang menawarkan banyak 

kelebihan. Selain harga murah dan bisa ditawar, berbagai kebutuhan tersedia 

di sana. Hal tersebut sesuai dengan budaya dan karakter masyarakat 

Indonesia, khususnya masyarakat golongan menengah ke bawah. Namun 

 
12 “Katinem, Wawancara, 8 Februari 2019” 
13 “Devita Indri, Wawancara, 8 Februari 2019”   
14 Malano, Selamatkan Pasar, 2. 
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harga murah tersebut tidak akan menjadi keunggulan pasar tradisional jika 

penataan pasar, kondisi pasar serta perlakuan yang tidak etis dari pedagang 

masih sama seperti pada kenyataan di Pasar Wage khususnya.  

Berdasarkan hasil observasi awal, Pasar wage merupakan pasar 

heterogen yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Diketahui dari hasil 

wawancara beberapa pedagang menyatakan bahwa jumlah kunjungan 

konsumen ke Pasar Wage dari tahun ke tahun semakin berkurang. Peneliti 

mencoba mendalami keluhan pedagang tersebut, dengan mewawancara 

beberapa konsumen yang datang ke Pasar Wage dan diperoleh beberapa 

variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di Pasar Wage. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai 

variabel infrastruktur dan etika bisnis pedagang muslim di Pasar Tradisional 

Wage yang selanjutnya penulis rangkum dalam judul penelitian “Pengaruh 

Infrastruktur dan Etika Bisnis Islam terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen (Studi Pada Pasar Tradisional Wage Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diambil 

beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh infrastruktur terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Pasar “Wage” Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo? 
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2. Bagaimana pengaruh etika bisnis pedagang muslim terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Pasar “Wage” Kecamatan Jetis, Kabupaten 

Ponorogo? 

3. Bagaimana pengaruh infrastuktur dan etika bisnis pedagang muslim 

terhadap keputusan pembelian Konsumen di Pasar “Wage” Kecamatan 

Jetis, Kabupaten Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh infrastruktur terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Pasar “Wage” Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo. 

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh etika bisnis pedagang muslim 

terhadap keputusan pembelian konsumen di Pasar “Wage” Kecamatan 

Jetis Kabupaten Ponorogo. 

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh infrastuktur dan etika bisnis 

pedagang muslim terhadap keputusan pembelian Konsumen di Pasar 

“Wage” Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan manfaat pada 

dua wilayah yang berbeda yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Diharapkan mampu menjadi bahan referensi yang dapat menambah 

wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang penerapan etika 

bisnis Islam dalam transaksi jual beli. 

b. Diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan dan teknologi 

terutama terkait pembangunan infrastruktur demi kenyaman 

konsumen dan kelangsungan keberadaan pasar tradisional. 

c. Mampu menjadi bahan kajian atau referensi untuk penelitian baru. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pedagang 

Diharapkan mampu memberi masukan bagi para pedagang 

mengenai etika bisnis atau etika berjualan secara Islam yang dapat 

diterapkan dalam usahanya, agar usahanya tetap berjalan dan semakin 

berkembang baik dari segi pelayanan atau barang dagangan. 

b. Bagi pengelola pasar setempat 

Diharapkan mampu memberikan wacana baru terhadap 

pentingnya manajemen infrastruktur bangunan pasar, karena 

bangunan yang tidak nyaman akan mempengaruhi minat dan motivasi 

konsumen untuk berbelanja di pasar. 

c. Bagi masyarakat umum 

Diharapkan masyarakat juga memahami tata cara 

bertransaksi secara Islam dan mampu meningkatkan minat mereka 

untuk tetap berbelanja di pasar tradisional. 
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E. Sistematika Penulisan 

Bab I yaitu pendahuluan. Pada bab I ini membahas tentang 

bagaimana latar belakang masalah yang menjadi alasan dibuatnya penelitian 

ini. Perumusan masalah berisi pernyataan tentang keadaan, fenomena, yang 

memerlukan jawaban melalui penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian 

merupakan hal yang diharapkan dapat dicapai mengacu pada latar belakang, 

perumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Sistematika pembahasan  

yang mana diuraikan mengenai ringkasan materi yang akan dibahas pada 

setiap bab yang ada dalam penelitian. 

Bab II yaitu landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir 

dan hipotesis. Pada bagian ini akan memberi gambaran mengenai landasan 

teori atau teori yang digunakan dalam penelitian ini, indentivikasi penelitian 

sebelumnya, kerangka berfikir dan hipotesis dari penelitian. Bab ini 

membahas tentang teori yaitu berisi kesimpulan tentang penelitian terdahulu. 

Kerangka teori yang berisi konsep-konsep dari teori yang akan diteiti, yaitu 

terkait konsep infrastruktur, etika bisnis Islam dan konsep keputusan 

pembelian yang terkait serta penting untuk dikaji sebagai landasan dalam 

menulis bab analisis dan mengambil kesimpulan. Kerangka berfikir berisi 

telaah kritis untuk menghasilkan hipotesis dan model penelitian yang akan 

diuji disajikan dalam bentuk gambar dan atau persamaan. Serta hipotesis 

yang berisi tentang hipotesis yang diajukan. 

Bab selanjutnya adalah bab III metode penelitian. Bab ini 

membahas rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan penulis untuk 

menjawab permasalahan yang telah dirumuskan serta menguji hipotesis yang 
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telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Hal-hal yang diperlukan dalam bab 

ini adalah penjelasan tentang jenis penelitian, data dan teknik 

pemerolehannya, pada bagian ini terkait populasi dan sampel yang digunakan, 

jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data, skala pengukuran, 

metode analisis data serta pengujian hipotesis. 

Bab IV yaitu hasil dan pembahasan. Bab ini memuat deskripsi 

objek penelitian yaitu terkait dengan hubungan infrastruktur dengan 

keputusan pembelian, hubungan etika bisnis pedagang muslim dengan 

keputusan pembelian dan hubungan infrastruktur dan etika bisnis pedagang 

muslim terhadap penelitian. Bab ini juga menjelaskan tentang hasil analisis 

serta pembahasan yang mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan 

implikasinya. Pada hasil penelitian dikemukakan pada bab III, serta hasil 

pengujian hipotesisnya. Penyajian hasil penelitian dapat berupa teks, tabel, 

gambar dan grafik. Hasil penelitian memuat data utama, data penunjang dan 

pelengkap yang diperlukan di dalam penelitian, yang disertai penjelasan 

tentang makna data yang terdapat dalam tabel, grafik yang dicantumkan. 

Bab terakhir yaitu bab V. Bab V merupakan penutup dari 

pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan atas pengujian hipotesis atas 

hasil yang diperoleh dan saran yang menjelaskan keterbatasan penelitian yang 

dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya 

  



21 

 

BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN 

HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Keputusan Pembelian 

a. Pengertian Keputusan Pembelian 

Setiap konsumen melakukan berbagai macam keputusan 

tentang pencarian, pembelian, penggunaan beragam produk dan merk 

pada setiap periode tertentu. Berbagai macam keputusan mengenai 

aktivitas kehidupan dilakukan setiap hari oleh setiap konsumen tanpa 

menyadari bahwa mereka telah mengambil keputusan. 

Schifman dan Kanuk mendefinisikan keputusan sebagai 

pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih atau beberapa pilihan 

alternatif. Sebelum memilih keputusannya setiap orang atau 

konsumen memiliki beberapa alternatif. Alternatif tersebut akan 

melalui pertimbangan untuk kemudian menghasilkan sebuah 

keputusan.15 

Setiadi mendefinisikan bahwa inti dari pengambilan 

keputusan konsumen adalah proses pengintegrasian yang 

mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua 

perilaku atau lebih, dan memilih salah satu diantaranya. Hasil 

dari proses pengintegrasian ini adalah suatu pilihan yang 

disjikan secara kognitif sebagai keinginan berperilaku.16 

 

 
15 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen Teori dan Praktik, (Bandung: Pustaka Setia, 

2015), 214. 
16 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis 

Disertai: Himpunan Jurnal Penelitian, (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), 121. 
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Pada umumnya, keputusan pembelian (purchase decision) 

konsumen adalah membeli merek yang paling disukai. Namun 

kejadian tak terduga bisa mempengaruhi keputusan konsumen. Oleh 

karena itu, preferensi dan niat pembelian tidak selalu menghasilkan 

pilihan pembelian yang aktual.17 

b. Proses Keputusan Pembelian 

Sebelum menuju pada teori keputusan pembelian, maka 

harus diketahui perjalanan atau hal-hal yang dialami konsumen 

sebelum memutuskan pembelian. Pertama yaitu terkait motivasi. 

Motivasi dapat diartikan sebagai sumber penggerak bagi setiap 

konsumen untuk melakukan tindakan agar tujuan dan harapan bisa 

tercapai. Motivasi konsumen yang dilakukan oleh produsen 

berkaitan erat dengan kepuasan konsumen. Untuk itu, perusahaan 

selalu berusaha membangun kepuasan konsumen dengan berbagai 

kebutuhan dan tujuan dalam konteks perilaku konsumen mempunyai 

peranan penting. Motivasi tersebut timbul karena adanya kebutuhan 

yang belum terpenuhi dan tujuan yang ingin tercapai. Tujuan 

motivasi konsumen adalah meningkatkan kepuasan, 

mempertahankan loyalitas, efisiensi efektivitas dan menciptakan 

suatu hubungan harmonis antara produsen atau penjual dengan 

pembeli atau kosumen.18  

Menurut teori Jin dan Kim faktor yang mempengaruhi 

motivasi konsumen hingga memunculkan keputusan pembelian salah 

 
17 Philip Kotler dan Gary Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi keduabelas 

Jilid Im (Jakarta: Erlangga, 2008), 181. 
18 Yuniarti, Perilaku Konsumen, 80-83. 



23 

 

satunya adalah atribut toko. Atribut toko adalah persepsi yang 

dimiliki atau melekat di benak konsumen atau masyarakat umum 

tentang suatu perusahaan, unit atau produk. Atribut toko dapat 

diukur berdasarkan kenyamanan fasilitas, pelayanan, kenyamanan 

berbelanja, keadaan atau atmosfer toko, harga yang kompetitif,  dan 

jenis barang yang dijual.19 

Selanjutnya adalah terkait persepsi konsumen. Persepsi 

konsumen adalah proses seorang konsumen untuk 

mengorganisasikan dan mengartikan kesan dari pancaindra dalam 

tujuan untuk memberi arti dalam lingkungan mereka. Persepsi dapat 

dipengaruhi oleh karakter seseorang yang dipengaruhi oleh sikap, 

motivasi, minat, pengalaman, harapan, sasaran dan situasi.20  

Dalam mengambil suatu keputusan, konsumen melalui 

beberapa tahap dalam pengambilan keputusan. Proses pembelian 

dimulai jauh sebelum pembelian. Pemasar harus memusatkan 

perhatian pada seluruh proses pembelian, bukan hanya pada proses 

keputusan pembelian saja. Keputusan pembelian konsumen memiliki 

lima tahap yaitu sebagai berikut: 

1) Tahap pengenalan kebutuhan 

Proses pembelian dimulai dengan pengenalan 

kebutuhan (need recognition) dimana seorang konsumen atau 

pembeli menyadari suatu masalah atau kebutuhan. Kebutuhan 

tersebut dapat dipicu oleh rangsangan internal atau pribadi 

 
19 Yuniarti, Perilaku Konsumen, 88-89. 
20 Ibid,  110-114. 
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seseorang dan rangsangan eksternal yang berasal dari luar 

pribadi seseorang.21 

2) Pencarian informasi 

Intensitas konsumen untuk mencari informasi tentang 

produk  yang dibutuhkan ditentukan oleh berbagai macam 

sebab, antara lain mendesaknya kebutuhan dan nilai produk 

yang dibutuhkan.22 Konsumen yang tertarik mungkin mencari 

lebih banyak informasi atau mungkin tidak. Jika dorongan 

konsumen kuat dan produk yang memuaskan berada di dekat 

konsumen kemungkinan konsumen akan membelinya secara 

langsung. Jika tidak, dapat menyimpan kebutuhan tersebut dan 

melakukan pencarian informasi (information research) yang 

berhubungan dengan kebutuhan tersebut. 

Konsumen dapat memperoleh informasi dari beberapa 

sumber. Sumber-sumber tersebut meliputi sumber pribadi 

(keluarga, teman, tetangga, rekan), sumber komersial (iklan, 

wiranaga, situs Web, penyalur, kemasan, tampilan), sumber 

publik (media massa, organisasi pemeringkat konsumen, 

pencarian internet), dan sumber pengalaman (penanganan, 

pemeriksaan, pemakaian produk). Pengaruh relatif sumber-

sumber informasi ini bervariasi sesuai produk dan pembelinya. 

Pada umumnya, konsumen menerima sebagian besar informasi 

tentang sebuah produk dari sumber komersial, yaitu sumber 

 
21 Kotler dan Amstrong, Prinsip-Prinsip....., 179. 
22 Yuniarti, Perilaku Konsumen....., 218. 
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yang dikendalikan oleh pemasar. Namun, sumber yang paling 

efektif berasal dari pribadi konsumen.23 

3) Evaluasi alternatif 

Evaluasi alternatif adalah tahap bagaimana konsumen 

memproses informasi untuk sampai pada pilihan merk. Melalui 

evaluasi maka dapat diketahui merk atau produk mana yang 

dipilih oleh konsumen24.  

4) Keputusan pembelian  

Apabila tidak ada faktor lain yang mempengaruhi, 

konsumen akan membeli produk yang menjanjikan paling 

banyak atribut yang sasuai dengan kebutuhan dan keinginan 

mereka. Sering pula ketika memutuskan pembelian muncul 

faktor-faktor yang menghambat keputusan pembelian tersebut.25 

5) Perilaku pasca pembelian 

Setelah mengkonsumsi produk atau jasa, konsumen 

tidak berhenti pada sekali penggunaan saja, tidakan lain yang 

akan mengikuti konsumen setelah konsumsi adalah tindakan 

pasca konsumsi. Tindakan pasca konsumsi akan berlanjut ketika 

terjadi evaluasi. Dari evaluasi akan menimbulkan kepuasan atau 

ketidakpuasan.26 

 

 

 
23 Kotler dan Amstrong, Prinsip-Prinsip, 180. 
24 Ibid., 181. 
25 Yuniarti, Perillaku Konsumen, 219. 
26 Ibid., 219. 
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c. Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian 

Konsumen membuat banyak keputusan pembelian setiap 

hari. Kebanyakan perusahaan meneliti secara rinci tentang keputusan 

pembelian yang dilakukan konsumen. Pemasar atau perusahaan 

mempelajari tentang apa saja yang dibeli oleh konsumen, dimana 

mereka membeli, dan mengapa mereka membeli. Dari penelitian 

terakhir tentang mengapa mereka membeli akan menimbulkan alasan 

atau faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

Keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh empat faktor 

berikut:27 

1) Faktor budaya 

Budaya merupakan suatu kepercayaan, nilai-nilai dan 

kebiasaan yang dipelajari seseorang yang dapat mengarahkan 

orang tersebut dalam menggunakan suatu barang atau jasa. Unsur-

unsur dalam budaya dapat mempengaruhi seseorang dalam 

mengkonsumsi suatu produk atau jasa. Kepercayaan, nilai dan 

kebiasaan akan muncul ketika individu melakukan interaksi dan 

saling mempengaruhi dalam berperilaku.28 

Budaya merupakan unit lingkungan sosial makro yang 

mempengaruhi perilaku konsumen. Unsur-unsur pada budaya 

antara lain nilai, norma, kebiasaan, larangan, mitos dan simbol. 

Secara tidak langsung unsur-unsur tersebut berhubungan erat 

dengan etika atau perilaku manusia. Nila-nilai umum dapat 

 
27 Kotler dan Armstrong, Prinsip-Prinsip, 158-159. 
28 Yuniarti, Perilaku Konsumen, 198. 
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mempengaruhi perilaku konsumen dalam menggunakan suatu 

produk. Nilai umum sendiri merupakan nilai-nilai abstrak yang 

dapat digeneralisasikan pada berbagai konteks perilaku. Kemudian 

terdpat norma yang juga memberikan pengaruh terhadap 

keputusan seseorang. Norma mengarahkan seseorang pada 

perilaku yang diterima atau tidak diterima. Dalam norma terdapat 

kebiasaan, larangan dan konvensi. Pada intinya, Budaya suatu 

masyarakat selalu berkembang. Perubahan tersebut membewa 

dampak pada perilaku anggota masyarakat dan akan 

mempengaruhi perilaku serta keputusan mereka sebagai 

konsumen.29 

2) Faktor pribadi 

Seseorang mengubah barang dan jasa yang ingin mereka 

beli sepanjang hidupnya. Selera makan, pakaian, rekreasi bahkan 

berbelanja sering berhubungan dengan usia. Konsumsi dan 

keputusan pembelian dipengaruhi oleh siklus hidup dalam 

keluarga mulai dari bujangan, mencari pasangan hidup hingga 

menikah lalu memilik anak. Pekerjaan seseorang juga 

mempengaruhi barang dan jasa yang dikonsumsi. Pilihan produk 

sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang yaitu 

penghasilan yang dapat dibelanjakan.30 

Orang yang berasal dari sub budaya, kelas sosial, dan 

pekerjaan yang sama dapat memiliki gaya hidup yang berbeda. 

 
29 Ibid., 198-202. 
30 Kotler dan Armstrong, Prinsip-Prinsip, 165. 
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Kepribadian dan konsep diri seseorang juga mempengaruhi 

keputusan pembeliannya. Kepribadian mengacu pada konsep 

karakteristik psikologi unik yang menyebabkan respon yang relatif 

konsisten. Kepribadian seseorang akhirnya berujung pada 

anggapan atau asumsi yang akan direalisasikan dalam bentuk 

keputusan. 

3) Faktor psikologis 

Faktor psikologis sesorang mampu mempengaruhi 

keputusan seseorang dalam melakukan pembelian. Psikologis 

seseorang terdiri dari motivasi yang terjadi karena adanya 

kebutuhan, keinginan atau harapan yang tidak terpenuhi. Persepsi 

digunakan oleh seseorang untuk memilih, mengorganisasikan dan 

menginterpretasikan informasi untuk menciptakan gambarang 

yang memiliki arti. Terbentuknya persepsi yang tepat pada 

konsumen menyebabkan mereka memiliki kesan dan penilaian 

yang tepat. Berdasarkan persepsi inilah konsumen tertarik 

membeli. 

Faktor psikologis selanjutnya adalah pembelajaran. 

Dalam membeli, konsumen akan memilih produk yang selalu 

diingat dalam benaknya. Ingatan konsumen terhadap produk atau 

merek umumnya karena sering didengar dan dilihat. Keyakinan 

dan sikap kemudian ikut menentukan keputusan konsumen. 

Keduanya mempengarui keputusan konsumen secara bersamaan. 

Konsumen dapat memiliki keyakinan positif atau negatif  
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tergantung bagaimana mereka melakukan pembelajaran terhadap 

produk dan dipadu dengan faktor lain.31 

d. Hubungan Infrastruktur dan Etika Bisnis Pedagan Muslim 

terhadap Keputusan Pembelian Konsumen 

Menurut teori Jin dan Kim faktor yang mempengaruhi 

motivasi konsumen hingga memunculkan keputusan pembelian salah 

satunya adalah atribut toko. Atribut toko adalah persepsi yang dimiliki 

atau melekat di benak konsumen atau masyarakat umum tentang suatu 

perusahaan, unit atau produk. Atribut toko dapat diukur berdasarkan 

kenyamanan fasilitas, pelayanan, kenyamanan berbelanja, keadaan 

atau atmosfer toko, harga yang kompetitif,  dan jenis barang yang 

dijual.32 

Dalam teori tersebut telah dijelaskan bahwa atribut toko 

mempengaruhi keputusan pembelian konsuen. atribut toko secara 

garis besar dapat dikelompokan menadi dua jenis yaitu terkait fasilitas 

toko serta pelayanannya. Fasilitas toko meliputi infrastruktur yang ada 

didalamnya baik dari bangunan, fasilitas pendukung, kenyamanan dan 

kebersihannya. 

2. Budaya merupakan unit lingkungan sosial makro yang mempengaruhi 

perilaku konsumen. Unsur-unsur pada budaya antara lain nilai, norma, 

kebiasaan, larangan, mitos dan simbol. Secara tidak langsung unsur-unsur 

tersebut berhubungan erat dengan etika atau perilaku manusia. Nila-nilai 

umum dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam menggunakan 

 
31 Yuniarti, Perilaku Konsumen, 95. 
32 Ibid., 88-89. 
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suatu produk. Nilai umum sendiri merupakan nilai-nilai abstrak yang 

dapat digeneralisasikan pada berbagai konteks perilaku. Kemudian terdpat 

norma yang juga memberikan pengaruh terhadap keputusan seseorang. 

Norma mengarahkan seseorang pada perilaku yang diterima atau tidak 

diterima. Dalam norma terdapat kebiasaan, larangan dan konvensi. Pada 

intinya, Budaya suatu masyarakat selalu berkembang. Perubahan tersebut 

membewa dampak pada perilaku anggota masyarakat dan akan 

mempengaruhi perilaku serta keputusan mereka sebagai konsumen.33 

 

2. Infrastruktur 

a. Pengertian Infrastruktur 

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia infrastruktur 

diartikan sebagai prasarana.34  Secara luas Infrastruktur merupakan 

segala sesuatu yang menjadi penunjang atas terselenggaranya suatu 

proses baik itu pembangunan, usaha, perekonomian dan lain 

sebagainya. Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik yang 

bersifat fundamental yang ditujukan kepada masyarakat untuk 

melayani dan memudahkan masyarakat 

Pengertian Infrastruktur tercantum dalam beberapa versi. 

Banyaknya literatur mengenai pembahasan infrastruktur memberikan 

perbedaan pandangan antar para ahli.  

 Menurut American Public Works Association, 

infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan 

 
33 Yuniarti, Perilaku Konsumen, 198-202. 
34 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), dalam 

https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/infrastruktur.html. (diakses pada tanggal 1 April 2019, 

jam 11.50 WIB). (Diakses pada tanggal 7 Mei 2019, jam 08.23). 

https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/infrastruktur.html
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atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi 

pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan 

limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk 

memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Jadi 

infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan 

ekonomi.35 

“Menurut Grigg, infrastruktur adalah semua fasilitas fisik 

yang sering disebut pekerjaan umum”.36 Sistem infrastruktur 

didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan, instalasi 

yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial 

dan sistem ekonomi masyarakat.37 

Menurut peraturan Presiden Republik Indonesi Nomor 

38 Tahun 2015, Infrastruktur adalah fasilitas teknik, fisik, sistem 

perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan 

pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur 

agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan 

dengan baik.38 

 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa infrastruktur 

adalah segala fasilitas atau sarana prasarana baik fisik maupun non 

fisik yang dibangun untuk menyediakan akses mudah bagi kehidupan 

masyarakat baik sosial maupun ekonomi sehingga dapat berjalan 

dengan baik. Secara garis besar infrastruktur merupakan alat atau 

fasilitas fisik yang digunakan untuk menunjang aktifitas manusia. 

Jenis Infrastruktur menurut paparan World Bank Report, infrastruktur 

dibagi ke dalam 3 golongan utama yaitu39: 

 
35 Kodatie Robert J, Pengantar Manajemen Infrastruktur, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2005), 10. 
36 Nurmadimah, Infrastruktur, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 19. 
37 Robert J, Pengantar Manajemen.,25. 
38 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2015 tetang Kerjasama 

Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.Bab I Pasal 1 Ayat 4. 
39 Artikel Ruang Guru, :Pengertian Infrastruktur dan Jenis-Jenis Infrastruktur dan 

Contohnya”, https://www.ruangguru.co.id/pengertian-infrastruktur-dan-jenis-jenis-infrastruktur-

beserta-contohnya-lengkap/, (Diakses pada tanggal 8 Mei 2019, jam 08.23). 

https://www.ruangguru.co.id/pengertian-infrastruktur-dan-jenis-jenis-infrastruktur-beserta-contohnya-lengkap/
https://www.ruangguru.co.id/pengertian-infrastruktur-dan-jenis-jenis-infrastruktur-beserta-contohnya-lengkap/
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1) Infrastruktur Ekonomi 

Infrastruktur ekonomi dimaksudkan untuk memenuhi 

segala kebutuhan final dari kegiatan ekonomi baik itu kegiatan 

produksi, distribusi maupun konsumsi. Sarana infrstruktur ini 

meliputi drainase, air minum, gas, telekomunikasi, serta 

transportasi.40 

2) Infrastruktur Sosial 

Infrastruktur sosial merupakan sarana prasarana yang 

dibangun untuk memenuhi serta mempermudah aspek kehidupan 

sosial masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut meliputi tempat 

ibadah, pendidikan, rekreasi serta kesehatan yang 

diimplementasikan dalam pembangunan tempat ibadah, sekolah, 

perpustakaan, taman, tempat wisata dan tempat pelayanan 

kesehatan.41 

3) Infrastruktur Administrasi 

Infrastruktur administrasi diwujudkan untuk melayani 

masyarakat dalam hal administrasi. Infrastruktur administrasi atau 

institusi terdiri dari koordinasi, kebudayaan, penegakan hukum 

dan kontrol terhadap administrasi.42 

Ian Jakobs membagi infrastruktur menjadi dua kategori besar 

yaitu infrastruktur dasar dan infrastruktur pelengkap. Infrasruktur 

dasar merupakan infrastruktur paling utama yang digunakan untuk 

sektor publik yang paling mendasar seperti sektor perekonomian. 

 
40 Ibid., 
41 Ibid., 
42 Ibid., 
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Infrastruktur ini tidak dapat diperjual belikan. Sedangkan infrastruktur 

pelengkap merupakan infrastruktur yang menunjang serta melengkapi 

infrastruktur dasar. Berikut ini adalah tiga jenis infrastruktur menurut 

Ian Jakobs43: 

1) Infrastruktur Keras (Physical Hard Infrastructure) 

Infrastruktur ini memiliki bentuk fisik yang nyata dan 

memiliki struktur bentuk. Infrastruktur ini merupakan perwujudan 

dari infrastruktur yang sesuai dengan pemahaman dan pengertian 

infrastruktur secara umum. Contoh dari infrastruktur keras adalah 

bangunan, jalan tol, tempat perbelanjaan, alat transportasi, sarana 

irigasi, bandara dan lain sebagainya.44 

2) Infrastruktur Keras Non – Fisik (Non – Physical Hard 

Infratructure) 

Infrastruktur ini tidak memiliki bentuk fisik yang nyata, 

namun keberadaannya menunjang infrastruktur keras. 

Infrastruktur keras non fisik yaitu jaringan komunikasi seperti 

internet dan telepon, pasokan listrik, ketersediaan saluran gas, 

pasokan energi, ketersediaan air bersih, jaringan pipa penyalur, 

dan lain – lain.45 

3) Infrastruktur Lunak (Soft Infrastructure)  

Infrastruktur lunak merupakan infrastruktur yang 

berbentuk kelembagaan atau institusi. Infrastruktur ini merupakan 

 
43 Artikelsiana, “Infrastruktur, Jenis dan Komponen-Komponennya”, 

https://www.artikelsiana.com/2018/11/Infrastruktur-jenis-infrastruktur-komponen-

komponen.html#, (Diakses pada tanggal 8 Mei 2019, jam 08.07). 
44 Ibid., 
45 Ibid., 

https://www.artikelsiana.com/2018/11/Infrastruktur-jenis-infrastruktur-komponen-komponen.html
https://www.artikelsiana.com/2018/11/Infrastruktur-jenis-infrastruktur-komponen-komponen.html
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melaksanakan dan mendukung segala norma yang ada dalam 

masyarakat. Contoh infrastruktur lunak yaitu pelayanan kantor 

kecamatan/kelurahan, pelayanan kantor pos, pelayanan 

pembuatan surat ijin mengemudi, pelayanan polisi, dan berbagai 

pelayanan publik lainnya.46 

b. Infrastruktur Pasar  

“Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan 

permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis 

barang, jasa atau sumber daya”.47 Pasar merupakan tempat terciptanya 

harga yang saling disepakati. Melalui tawar menawar, akan 

memunculkan hasil akhir berupa harga untuk memberikan nilai pada 

suatu barang yang dibutuhkan konsumen dari pembeli. Pasar juga 

memberikan tempat untuk terciptanya fungsi hubungan permintaan 

dan penawaran dan keseimbangan antara kebutuhan konsumen dan 

pedagang melalui harga. 

Definisi lain menyebutkan bahwa, “pasar adalah tempat 

bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi”.48 

Dalam pengertian ini pasar lebih merujuk pada suatu tempat. Tempat 

yang bisa dijadikan pasar tidak harus pada suatu tempat saja. Tempat 

bisa dijadikan suatu pasar apabila disana terdapat transaksi terhadap 

suatu barang atau jasa secara langsung antara penjual dan pembeli. 

Dalam praktiknya, pembeli dan penjual tidak harus bertemu pada 

 
46 Ibid., 
47 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 6. 
48 Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2004), 44 
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suatu tempat, namun cukup melalui sarana elektronik dan melakukan 

transaksi di sana. Intinya pasar dapat terjadi di sembarang tempat 

melalui berbagai sarana dan prasarana yang ada. 

Sehingga dapat diartikan bahwa pasar adalah tempat 

bertemunya penjual dan pembeli dimana keduanya saling bertransaksi 

tawar menawar harga terhadap suatu barang atau jasa baik melalui 

tatap muka secara langsung atau tidak. 

Berdasarkan peraturan menteri perdagangan kawasan pasar 

merupakan salah satu infrastruktur yang perlu juga untuk dibangun, 

sebab sistim perekonomian Indonesia masih bertumpu pada pasar. 

Mengacu pada fungsi dari infrastruktur sendiri adalah untuk 

mempermudah aktifitas masyarakat baik dalam segi ekonomi 

maupun sosial. Kondisi pasar yang rata-rata kurang dari kelayakan 

membuat daya saing pasar ini semakin berkurang. Mengingat saat ini 

semakin marak pembangunan toko-toko  modern yang menawarkan 

banyak kelebihan dan kenyamanan. 

Pembangunan atau revitalisasi sarana perdagangan 

adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau 

pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial 

budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan. Standar adalah 

persyaratan teknis atau sesuatu yang  dibakukan, termasuk tata 

cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua 

pihak/ pemerintah/ keputusan internasional yang terkait, 

dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan,  

kesehatan, lingkungan    hidup, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan 

pada masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh 

manfaat yang sebesar-besarnya.49 

 
49 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-Dag/Per/5/2017 

Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan Pasal 1 ayat 10 dan 11. 
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Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 37/M-Dag/Per/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan Dan 

Pengelolaan Sarana Perdagangan Pasal 1 ayat 10 dan 11, Pasar 

Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, yaitu50: 

1) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a merupakan Pasar Rakyat dengan operasional 

pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 

400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling 

sedikit 5.000 m2  (lima ribu meter persegi).  

2) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b merupakan Pasar Rakyat dengan operasional 

pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, 

jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus 

tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling 

sedikit 4.000 m2  (empat ribu meter persegi).  

3) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c merupakan Pasar Rakyat dengan operasional 

pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, 

jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) 

orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m2  (tiga 

ribu meter persegi).  

4) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) huruf d merupakan Pasar Rakyat dengan operasional 

pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, 

jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) 

orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m2  (dua 

ribu meter persegi). 

 

c.  Kriteria Infrastruktur Pasar 

Desain revitalisasi pasar yang baik meliputi desain susunan 

kios, sirkulasi, serta hubungan antar aspek yang ada di dalamnya. 

Desain yang baik akan mempengaruhi keberhasilan pasar selanjutnya. 

Standar desain seperti kenyamanan, penghawaan, pencahayaan dan 

pengaturan kios serta lapak akan mempengaruhi keberadaan pasar di 

kemudian hari dan dengan tidak mengesampingkan aspek kebersihan. 

 
50 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-Dag/Per/5/2017 

Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan Pasal 1 ayat 10 dan 11. 
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Terdapat beberapa karakter yang perlu dicermati pada infrastruktur 

pasar untuk menunjang keberlangsungan pasar tradisional diantaranya 

adalah: 

1) Bangunan dan Aksesbilitas 

Bangunan secara umum merupakan perwujudan atau 

bentuk fisik dari suatu tempat. Seperti yang telah dibahas pada 

teori sebelumnya bahwa pasar merupakan tempat yang terdiri dari 

kios-kios, los atau tenda-tenda yang digunakan pedagang untuk 

menjajakan dagangannya. Pada tempat tersebut harus selalu 

memberikan support kenyamanan bagi konsumen. Untuk itu 

setiap los, gerai atau ruko harus memiliki ruang personal bagi 

konsumen. 

Ruang personal merupakan batas maya yang 

mengelilingi seseorang yang tidak boleh dimiliki orang lain. Jarak 

personal yang diperlukan di pasar kurang lebih adalah 0,5 meter 

sampai 1,3 meter dari tempat orang tersebut berada. Sehingga 

orang tidak akan merasakan kesesakan atau density yaitu suatu 

kondisi yang disebabkan oleh kepadatan ruang yang ada yang 

tidak sesuai dengan luas ruang yang tersedia.51 

Bangunan pasar harus kuat dan tahan lama. Sirkulasi 

ruangpun harus tertata dengan baik. Selasar atau gelaran harus 

memiliki lebar kurang lebih 2 meter. Sirkulasi udarapun harus 

berasal dari pencahayaan alami. Jika menggunakan pencahayaan 

 
51 Yulia Nurliani Lukito, Revitalisasi Ruang Pasar Tradisional melalui Pendekatan 

Desaindan Interaksi Pengguna Ruang, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 25. 
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lampu bohlam letaknya tidak boleh terlalu tinggi dan terlalu 

rendah. Jika pencahayaan terlalu tinggi maka akan memberikan 

kesan gelap namun jika terlalu rendah akan menimbulan ruang 

gerak terbatas, sebab ketika harus mengangkat suatu barang 

jangan sampai mengenai lampu yang nantinya berakibat fatal.52 

Aksesbilitas adalah kemampuan bergerak melalui 

lingkungan dan menggunakan lingkungan. Kemudahan yang 

diberikan pada aksesbilitas adalah dengan melalui sirkulasi dan 

visual. Sirkulasi pada suatu pasar harus efektif artinya tidak 

menyulitkan pemakai, tidak berliku-liku atau memiliki rute yang 

rumit dan tidak membahayakan pemakai. Sementara secara visual 

akses yang dimiliki harus nampak jelas dan dan terlihat oleh 

pengguna (tidak tertutup).53 

Akses yang mudah dari jalan raya merupakan bagian 

penting dari pasar. Akses yang baik perlu didukung dengan 

adanya petunjuk arah papan nama atau alur jalan keluar masuk 

sehingga pengunjung memiliki akses yang mudah.54  

Visibilitas menjadi penting sebagai pengundang orang 

untuk datang dan bergabung ke dalam aktivitas ruang 

publik. Pasar dengan sistim terstruktur terbuka membuat 

pengunjung dan pembeli dapat melihat keseluruh pojok 

bangunan pasar dan memudahkan pengunjung memilih 

tempat untuk membeli. Ruang yang terlalu terbuka juga 

memberikan kesulitan bagi pengunjung untuk menentukan 

orientasi. Karenanya, diperlukan tanda, arah serta perbedaan 

interior serta penyatuan jenis pelayanan. Visibilitas yang 

baik dapat dicapai melalui pencahayaan yang cukup. Bagian 

 
52 Ibid., 26-28. 
53 Ibid., 25. 
54 Ibid., 57. 
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yang memerlukan pencahayaan yang baik adalah bagian 

display barang dan sirkulasi.55 

 

Standar ruang publik sebagai tempat penjualan adalah 

memiliki pandangan bebas.56 Pedagang membutuhkan visibilatas 

ke arah pengunjung termasuk kedekatan dengan tempat 

kedatangan pengunjung. Hal ini mengindikasikan tuntutan 

kemudahan akses pencapaian pedagang dalam proses penjualan 

barangnya. Setiap ruang harus berhubungan dengan kedatangan 

dan kepulangan pengunjung dari tempat belanjanya, sehingga 

visibilitas dan aksesbilitas harus terjangkau. 

2) Infrastruktur Penunjang 

Infrastruktur penunjang disebut pula fasilitas 

pendukung. Pasar sebagai tempat yang disebut sebagai ruang 

publik tidak semata-mata hanya memiliki bangunan saja. Dalam 

bangunan tersebut harus memiliki beberapa fasilitas pendukung 

untuk menunjang aktifitas dalam pasar tersebut. “Fasilitas 

penunjang merupakan fasilitas yang digunakan hanya sebagai 

penunjang dari sebuah lembaga”.57  

Beberapa fasilitas pendukung yang merupakan standar 

pasar atau tempat umum adalah sebagai berikut: 

a) Area Parkir 

Area parkir harus mudah diakses oleh para 

pengunjung. selain itu penataan dan kapasitas parkir juga 

 
55 Ibid., 55. 
56 Ibid., 61. 
57 Pusat Studi Satwa Primata LPPM-IPB, “Fasilitas Penunjang”, 

https://primata.ipb.ac.id, (Diakses pada tanggal 9 Mei 2019, jam 08.14 WIB). 

https://primata.ipb.ac.id/
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harus diperhitungkan. Jarak atau spasi antar kendaraan juga 

harus diatur agar mempermudah keluar masuknya kendaraan 

yang diparkir. 

b) Masjid atau Mushola 

Sesuai standar tempat ibadah harus 

mengedepankan prinsip bersih dan suci. Letaknya juga bisa 

diperhitungkan dengan tata lokasi atau desain bangunan. 

Pengunjung harus mudah mengakses tempat ibadah, namun 

kebanyakan pemakai mungkin adalah pedagang.  

c) Kantor Pengelola 

Letak kantor pengelola harus mudah diakses oleh 

pengunjung. Hal ini bertujuan untuk memudahkan 

pengunjung atau pedagang ketika terjadi pengaduan pada 

pihak pengelola. Selain itu, kantor pengelola juga harus 

tertata rapi, bersih dan nyaman. 

d) Toilet 

Ketentuan untuk pengadaan toilet adalah 

pemisahan antara toilet laki-laki dan perempuan. Memiliki 

sewage treatment plant yang standar. Kebersihan toilet harus 

dijaga, minimal pembersihan dua hari sekali.58 

e) Tempata Sampah 

Pemisahan antara sampah organik dan anorganik 

menjadi sangat perlu.59 Kebersihan merupakan prioritas 

 
58 Lukito, Revitalisasi Ruang, 27. 
59 Ibid., 37. 
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utama dalam tempat umum. Disetiap sudut pasar hendaknya 

diberi tempat sampah agar kebersihan menjadi terawat. 

f) Halte 

Halte bus harus ditempatkan pada posisi yang 

tepat. Halte biasa terletak di depan pasar sekitar pintu masuk. 

Keberadaan tidak boleh mengganggu keluar masuk pedagang 

atau pembeli ke dalam pasar. Halte ditempatkan pada dua sisi 

jalan sehingga memudahkan akses pengunjung. Keberadaan 

halte tidak boleh menimbulkan kemacetan.  

g) Alat Pemadam Kebakaran 

Alat pemadam kebakaran harus terletak di tempat 

yang mudah dijangkau.60 Misalnya pada dinding di area 

sirkulasi atau tempat yang paling mudah dijangkau. Dalam 

suatu tempat diusahakan tidak hanya satu titik alat pemadam 

kebakaran saja, sebisa mungkin harus terdapat beberapa agar 

ketika terjadi kebakaran tidak berakibat fatal. 

3) Keamanan 

Kebutuhan akan keamanan adalah kebutuhan untuk 

melindungi diri dari bahaya fisik. Ancaman terhadap keselamatan 

seseorang dapat dikategorikan sebagai ancaman mekanis, kimiawi, 

termal dan bakteriologis. Kebutuhan akan keamanan terkait 

dengan konteks fisiologis dan hubungan interpersonal. Keamanan 

fisiologis berkaitan dengan sesuatu yang mengancam tubuh dan 

 
60 Ibid., 28. 
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kehidupan seseorang. Devinisi keamanan adalah keadaan aman 

dan tenteram.61 

Keamanan tidak hanya mencegah rasa sakit atau cedera tapi 

keamanan juga dapat membuat individu aman dalam 

aktifitasnya, mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan 

umum. Keamanan fisik (biologic safety) merupakan 

keadaan fisik yang aman terbebas dari ancaman kecelakaan 

dan cedera (injury) baik secara mekanis, thermis, elektris 

maupun bakteriologis. Kebutuhan keamanan fisik 

merupakan kebutuhan untuk melindungi diri dari bahaya 

yang mengancam kesehatan fisik, yang pada pembahasan 

ini akan difokuskan pada providing for safety atau 

memberikan lingkungan yang aman.62 

 

Berikut ini adalah beberapa jenis dari karakteristik keamanan 

diantaranya adalah63 : 

a) Pervasiveness (insidensi) 

Keamanan bersifat pervasive artinya luas 

mempengaruhi semua hal. Artinya klien membutuhkan 

keamanan pada seluruh aktifitasnya seperti makan, bernafas, 

tidur, kerja, dan bermain.64 

b) Perception (persepsi)  

Persepsi seseorang tentang keamanan dan bahaya 

mempengaruhi aplikasi keamanan dalam aktifitas sehari-

harinya. Tindakan penjagaan keamanan dapat efektif jika 

individu mengerti dan menerima bahaya secara akurat.65  

 

 
61 Tarwoto dan Wartonah, Kebutuhan Dasar Manusia dan Proses Keperawatan, 

(Jakarta: Salemba Medika, 2010), 25.  
62 Fatmawati I., “Kebutuhan Keamanan Fisik (Biologic Safety) pada Klien dengan 

Pendekatan Proses Keperawatan”, http://www.inna.ppni.or.id, (Diakses pada tanggal 9 Mei 2019, 

jam 09.47 WIB).  
63 Ibid., 
64 Ibid., 
65 Ibid., 

http://www.inna.ppni.or.id/
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c) Management (pengaturan)  

Ketika individu mengenali bahaya pada lingkungan 

klien akan melakukan tindakan pencegahan agar bahaya tidak 

terjadi dan itulah praktek keamanan. Pencegahan adalah 

karakteristik mayor dari keamanan.66 

4) Kenyamanan 

“Kenyamanan adalah keadaan lingkungan yang 

memberikan rasa sesuai kepada panca indra dan proporsi atau 

dimensi tubuh serta karakteristik fisiologi lainnya dan 

kesanggupan berhubungan dengan berbagai kegiatan manusia”.67 

Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kenyamanan 

pengunjung dalam mengunjungi suatu ruang publik beberapa 

diantaranya adalah kondisi bangunan, kebersihan, ruang sirkulasi 

dan segala fasilitas pendukungnya.  

Dalam suatu bangunan, seperti telah dijelaskan di atas 

harus memiliki ruang personal merupakan batas maya yang 

mengelilingi seseorang yang tidak boleh dimiliki orang lain. 

Bangunan pasar harus kuat dan tahan lama. Infrastrukturnya 

memadai. Segala fasilitas pendukung lengkap dan aksesbilitas dan 

visibilitas yang memadai. 

Semua sudut tempat harus bersih, baik infrastruktur 

utama atau pendukungnya. Untuk menunjang kebersihan selalu 

terjaga disediakan tempat sampah di semua sudut atau bahkan 

 
66 Ibid., 
67 Lukito, Revitalisasi Ruang, 25. 
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setiap masing-masing tempat usaha sehingga sampah tidak 

berceceran dimana-mana. Tersedia septic tank untuk menjaga 

kebersihan dan kesehatan. Pelaksanaan program rutin 

pembersihan lingkungan pasar. Selokan yang selalu bersih dan 

diusahakan tidak ada ceceran air di tempat yang terjangkau yang 

akan memberikan kesan kumuh.68 

Kenyamanan juga tercipta dari sistim sirkulasi yang 

baik. Standar sirkulasi adalah mampu menampung dua orang yang 

saling bepapasan, jarak atau lebaran adalah antara 1,3 meter 

hingga 4 meter. Pada jarak tersebut orang sudah bisa berpapasan 

dengan tidak bersentuhan satu sama lain. Jarak tersebut juga 

merupakan bagian tuntutan kenyamanan pengunjung kala mereka 

berjalan sembari membawa barang belanjaan, tentunya mereka 

tidak menginginkan ada hambatan termasuk ruang sirkulasi yang 

sesak.69 

Secara garis besar hal-hal yang dapat mepengaruhi 

kenyaman dalam melakukan transaksi di pasar adalah dari aspek 

bangunan, kebersihan serta sirkulasi yang ada di pasar. 

Kenyamanan merupakan salah satu krtera pada suatu infrastruktur, 

tidak hanya pada pasar saja. Bangunan harus didesain senyaman 

mungkin serta harus tetap dijaga kebersihannya. Jarak sirkulasi 

atau jarak gesekan pengunjung juga sangat peru diperhatikan agar 

pengunjung merasa nyaman ketika berbelanja.  

 
68 Ibid., 26-27. 
69 Ibid., 51. 
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d. Hubungan Infrastruktur dengan Keputusan Pembelian 

Konsumen 

Revitalisasi pasar tradisional berhubungan erat dengan 

desain pasar, seperti susunan kios, sirkulasi dan penggunaan ruang 

pasar untuk interaksi. Revitalisasi desain pasar akan berpengaruh pada 

aspek sosial ekonomi yang akan meningkatkan transaksi jual beli. 

“Ruang pasar menyediakan tempat bagi aktivitas, serta mengundang 

masyarakat untuk melakukan aktivitas. Desain pasar sangat 

mempengaruhi nilai ekonomi, sosial serta perilaku pengguna pasar”.70 

Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa desain pasar 

mempengaruhi nilai ekonomi, sosial serta perilaku pengguna pasar. 

Aspek ekonomi dan sosial merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Keputusan 

Pembelian merupakan pencerminan dari perilaku konsumen sebagia 

pengguna pasar. Sehingga secara tidak langsung desain pasar atau 

infrastruktur pasar mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

membeli barang di pasar. 

Menurut Ma’ruf terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen yaitu faktor 

pribadi dan faktor lingkungan. Faktor pribadi dibagi menjadi dua 

yaitu faktor internal dan kondisi kejiwaan konsumen. Faktor 

internal konsumen yang meliputi usia, pekerjaan, kondisi 

keuangan, gaya hidup, dan kepribadian. Kemudian dari sisi 

kejiwaan atau psikologis konsumen meliputi motivasi, persepsi, 

perilaku dan pembelajaran. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan 

yang meliputi faktor, budaya, faktor sosial, faktor teknologi dan 

faktor infrastruktur.71 

 
70 Ibid., 2-3. 
71 Yoga Megantoro, “Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi dan Daya Jual 

Kembali terhadap Keputusan Pembelian Kendaraan Bermotor Yamaha Mio di Surakarta”, Skripsi, 

(Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), 3. 
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Dalam teori ini secara langsung telah menjelaskan bahwa 

infrastruktur memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian yang 

dilakukan oleh konsumen. Keputusan pembelian dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu faktor pribadi dan faktor lingkungan. Infrastruktur 

merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

infrastruktur mempengaruhi keputusan pembelian. 

 

3. Etika Bisnis Islam 

a. Pengertian Etika 

“Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu 

pengetahuan tentang asas-asas akhlak”.72 “Secara Etimologi etika 

berasal dari bahasa Yunani ethos yang memiliki arti tempat tinggal 

biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, 

cara berfikir. Dalam istilah filsafat, etika berarti ilmu tentang apa yang 

biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan”.73 

“Etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas”.74 

Etika merupakan perwujudan dari ajaran moral. Etika sudah wajib 

diimplementasikan pada kehidupan manusia. Etika berusaha mengerti 

alasan manusia untuk hidup menurut norma-norma tertentu. Norma-

 
72 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), dalam 

https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/infrastruktur.html. (Diakses pada tanggal 7 Mei 2019, 

jam 08.23). 
73 Muhammad Mufid, Etika dan Filsafat Komunikasi edisi pertama, (Jakarta: Prenada 

Media Group, 2009), 173. 
74 Franz Magnis dan Suseno, Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, 

(Yogyakarta: KANISIUS, 1987) ,15. 

https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/infrastruktur.html
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norma tersebut tumbuh dalam kehidupan manusia yang bersumber 

dari tradisi, adat istiadat, agama atau ideologi.75 

Etika adalah ilmu yang membicarakan masalah baik 

dan buruknya perilaku manusia dalam kehidupan bersama. 

Sebagai ilmu, Etika berarti suatu disiplin pengetahuan yang 

merefleksikan masalah-masalah moral atau kesusilaan secara 

kritis. Sebagai pedoman baik buruknya perilaku, etika adalah 

nilai-nilai, norma-norma dan asas-asas moral yang dipakai 

sebagai pegangan umum diterima bagi penentuan baik-buruknya 

perilaku manusia atau benar salahnya tindakan manusia sebagai 

manusia.76 

 

Kata akhlak sering diartikan sebagai etika dan juga moral. 

Akhlak adalah media yang memungkinkan adanya hubungan antara 

Sang Pencipta dengan makhluk, dan antara makhluk dengan 

makhluk.77 Dalam pandangan Agama Islam, etika adalah usaha 

manusia untuk memakai akal budi dan daya fikirnya untuk 

memecahkan masalah bagaimana manusia tersebut harus hidup 

menjadi baik memalui akal budi pemberian Allah.78 Sehingga secara 

tidak langsung etika dalam islam merupakan persamaan dari akhlak. 

b. Etika Bisnis dalam Islam 

Islam adalah agama yang menganjurkan setiap umatnya 

untuk memiliki tanggung jawab bekerja. Dalam islam, bekerja 

merupakan salah satu ibadah yang sekaligus mendatangkan rezeki 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Allah telah 

melimpahkan bumi dan seluruh isinya agar dimanfaatkan oleh 

manusia untuk mencari rezeki. 

 
75 Ibid., 14. 
76 Alex Sobur, Etika Pers: Profesionalisme dengan Nurani, (Bandung: Humaniora 

Utama Prress, 2001), 4-5. 
77 Ibid., 21. 
78 Magnis dan Suseno, Etika Dasar, 17. 
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Secara umum pedoman Islam tentang masalah kerja 

tidak membolehkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja 

mencari uang sesuaka hati dan dengan jalan yang tidak baik. 

Oleh karena itu, etika dalam ekonomi diatur dalam Islam dalam 

sebuah etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam menjunjung tinggi 

semangat percaya, kejujuran dan keadilan.79  

 

Firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 15 sebagai 

berikut:80 

◆❑➔  ➔ ⬧  

◆ ❑⬧  

❑→⬧  

◆⧫ ❑➔◆  

   ⬧◆  

❑→      

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, 

Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah 

sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu 

(kembali setelah) dibangkitkan”.81 
 

 Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT telah 

menciptakan bumi dan seluruh isinya bagi manusia. Manusia 

diwajibkan mengeksplorasi seluruh alam yang ada di bumi serta 

memanfaatkannya melalui jalan bekerja untuk memperoleh rizki yang 

dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Allah menyeru kepada 

manusia untuk senantiasa bertawakal dan mengingat Allah agar 

terhindar dari keserakahan. 

Ekonomi Islam memiliki prinsip dasar sebagai ekonomi  

Rabbānī dan Insani. Disebut ekonomi rabbānī karena sarat dengan 

arahan dan nilai-nilai illahiah. Kemudian ekonomi Islam dikatakan 

 
79 Rifai dan Bushari, Islamic Economic, 236-237.  
80 Veithzal rivai dkk, Islamic Bussines and Economic Ethics, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), 12. 
81 Al-Qur’an, 67:15. 
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memiliki dasar sebagai ekonomi Insani karena sistem ekonomi ini 

dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.82 Dalam 

pembahasan prespektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-

benar harus diperhatikan yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya 

bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. Dari 

sisi lain ekonomi Islam bermuara pada Al-Qur’an dan as sunnah. 

Peradaban Islam adalah peradaban yang mengedepankan 

aspek budi pekerti atau akhlak, baik manusia dalam hubungannya 

dengan sesama manusia, makhluk lain di alam semesta dan 

hubungannya dengan Tuhan. Upaya pencapaian mashlahah dan 

keadilan harus dilakukan dengan dasar akhlak Islam sehingga tidak 

memperuncing konflik sosial.83 

c. Etika Berdagang Rasulullah 

Perdagangan atau bisnis adalah sesuatu kegiatan yang 

terhormat dalam ajaran islam, karena itu banyak ayat Al-Qur’an dan 

hadis yang menyebutkan serta menerangkan norma-norma dalam 

perdagangan.84 Salah satu firman Allah tentang perdagangan adalah  

dalam surat An-Nisaa’ ayat 29 sebagai berikut: 

⧫   

❑⧫◆  ❑➔→⬧ 

⬧◆❑ →⧫  

⧫    

 
82 Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2010), 12.  
83 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 54-55. 
84 Veithzal Rifai, Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan 

Praktik Marketing Rasulullah saw, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 78. 
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❑⬧ ⧫ ⧫ ⧫⬧  

  ◆ ❑➔⬧  

→     

⧫   ☺◆      

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka 

sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”.85 
 

Dalam ayat tersebut sudah sangat tegas dijelaskan bahwa 

Allah melarang manusia untuk memakan harta yang bukan miliknya 

dengan jalan yang tidak benar, sebab dalam suatu penghasilan yang 

diperoleh manusia dari berbagai usahanya terdapat hak milik orang 

lain yang wajib dikeluarkan. Allah mengharuskan manusia untuk 

berusaha atau bekerja pada bidang perniagaan atau perdangan dengan 

rasa suka sama suka untuk menghindari ketidakberkahan harta yang 

dimilikinya.  

Nabi Muhammad SAW adalah seorang pebisnis 

muslim sejati. Nabi Muhammad menjadi kiblat bagi para 

pebisnis muslim. Keteladanan beliau dapat ditelusuri melalui 

literatur sejarah perdagangan pada masa Arab kuno. 

Perdagangan pada masa Arab kuno juga tidak terlepas dari peran 

kaum Quraisy. Pada awal berbisnis, Nabi Muhammad SAW 

tidak memiliki modal. Beliau sering mendapat pinjaman dari 

orang lain sebab sifatnya yang dapat dipercaya. Dari modal 

tersebut Beliau mengembangkan bisnisnya hingga sukses dan 

sampai merambah ke wilayah lain.86 

 

Konsep bisnis yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW 

adalah value driven yang memiliki makna dalam pemasaran sebagai 

 
85 Al-Qur’an, 4:29. 
86 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah Menanamkan 

Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer Edisi Revisi, (Bandung: Alfabeta, 2016), 

260-262 



51 

 

menjaga, mempertahankan dan menarik nilai-nilai pelanggan.87 Value 

driven juga memiliki keterkaitan dengan relationship marketing yang 

selalu menjalin hubungan erat antar produsen, konsumen dan 

pelanggan sebagai pelaku bisnis. Ajaran Rasulullah sudah tidak 

diragukan lagi, Beliau senantiasa memperhatikan bagaimana seorang 

pedagang menjaga hubungan dengan konsumen. 

Etika bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan Nabi 

Muhammad SAW, sebagai pedagang, konsep bisnis beliau 

memperhatikan prophetic of bussines and management dengan 

melalui sifat-sifat berikut:88 

1) Siddiq (Benar dan Jujur) 

Dalam menjalankan misi perdagangan dan bisnisnya 

Rasulullah SAW mengedepankan sikap Siddiq yang berarti 

memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan dan 

amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang diajarkan Islam.89 

Nilai dasar dari sifat ini adalah jujur, ikhlas, terjamin dan 

keseimbangan emosional.90 

Dari prinsip tersebut akhirnya melahirkan konsep 

turunan khas ekonomi dan bisnis dalam islam yang efektif 

(mencapai tujuan yang tepat dan benar) dan efisien (melakukan 

 
87 Alma dan Priansa, Manajemen Bisnis, 263. 
88 Ibid., 256.  
89 Rivai dan Buchari, Islamic Economic, 236. 
90 Alma dan Priansa, Manajemen Bisnis, 256. 
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kegiatan dengan benar, yakni menggunakan teknik dan metode 

yang tidak menyebabkan kemubadziran).91  

Kebenaran adalah prinsip hidup yang paling utama 

yang menjadi pedoman umat manusia dalam melakukan segala 

sesuatu. Segala perbuatan yang kita lakukan harus sesuai dengan 

kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kebenaran 

merupakan kunci utama manusia untuk mencapai kehidupan 

dunia dan akhirat yang sempurna. Jika kita melakukan segala 

sesuatu dengan benar maka kita akan kembali pada Sang 

Pencipta dengan benar pula.  

2) Fathonah (Cerdas dan Bijaksana)  

Fathonah berarti mengerti, memahami dan menghayati 

secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. 

Sifat ini akan menimbulkan kreativitas dan kemampuan 

melakukan berbagai inovasi yang bermanfaat.92 Semua bisnis 

baik konvensional maupun Islam selalu mengedepankan 

kecerdasan sumberdaya manusianya. Allah SWT berfiman 

dalam surat Yunus ayat 100 sebagai berikut : 

⧫◆  ▪◆  

⬧➔    

  ➔⬧◆ 

 ◼⧫ 

  ⧫❑➔➔⧫  

     

 
91 Akhmad Mujahidin Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dam 

Pasar,(Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 27. 
92 Rivai dan Buchari, Islamic Economic, 236. 
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Artinya : “Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali 

dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan 

kepada orang-orang yang tidak mempergunakan 

akalnya”.93 
 

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Alah telah 

menganjurkan umat manusia untuk selalu mempergunakan akal 

kecerdasannya dalam melakukan semua kegiatan. Manusia 

adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan memiliki akal 

dan hawa nafsu. Sudah sepantasnya manusia menggunakan 

akalnya untuk melandasi segala tindakan mereka. 

Nilai dasarnya adalah memiliki pengetahuan luas yang 

mencakup penerapan visi misi, menjadi pemimpin yang cerdas, 

sadar produk dan jasa serta tetap belajar secara berkelanjutan.94  

Titik fokus pada sifat ini adalah pada sadar produk dan 

jasa. Pedagang haru sadar terhadap produk dan cerdas dalam 

mempromosikan produk atau jasa tersebut pada konsumen. 

Pedagang yang cerdas akan memberikan keuntungan bagi 

pedagang tersebut serta bagi konsumen. keuntungan bagi 

pedagang pasti memperoleh keberkahan karena barang yang 

dijual kualitasnya sesuai dan dipilih sesuai kebutuhan konsumen. 

Sedangkan keuntungan untuk konsumen adalah kepuasan. 

Kepuasan tersebut nantinya akan menimbulkan kegiatan 

mengkonsumsi kembali. Sehingga sifat cerdas juga akan 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

 
93 Al-Qur’an, 10:100. 
94 Alma dan Priansa, Manajemen Bisnis, 256. 
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3) Amanah (Tanggung Jawab dan Dapat Dipercaya) 

Amanah berarti tanggung jawab dalam melaksanakan 

setiap tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam 

keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan 

(kebajikan) dalam segala hal.95 Allah berfirman dalam surat Al-

fajr ayat 28 sebagai berikut:  

 ◼ ◼◆  

◆◆       

Artinya : “Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang 

puas lagi diridhai-Nya”.96 

 

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa manusia 

harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Manusia 

diciptakan oleh Allah dan diseru untuk menjalankan segala 

sesuatu sesuai dengan perintah Allah. “Seorang Muslim hanya 

dapat menjumpai penciptanya dalam keadaan ridha dan 

diridhai”.97 

Sifat amanah  secara luas mencakup tentang tanggung 

jawab, dapat dipercaya dan kredibilitas. Sifat tanggung jawab 

dan kredibilitas yang tinggi sangat dibutuhkan dalam 

berlangsungnya suatu kegiatan bisnis. Secara tidak langsung 

sifat ini melahirkan masyarakat yang kuat, sebab dilandasi 

dengan kepercayaan antar sesama serta tanggung jawab.98 

 
95 Rivai dan Buchari, Islamic Economic, 236. 
96 Al-Qur’an, 89:28, 
97 Mujahidin, Ekonomi Islam, 27. 
98  Ibid., 28. 
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4) Tabligh, (Menyampaikan) 

“Tabligh memiliki arti mengajak sekaligus memberi 

contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-

ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari hari”.99  

Sifat tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran) 

merupakan teknik hidup Muslim, karena setiap Muslim 

mengemban tanggung jawab dakwah, yaitu menyeru, 

mengajak, memberi tahu. Bila sifat ini telah mendarah 

daging pada setiap Muslim, terutama yang bergerak dalam 

kegiatan ekonomi dan bisnis, akan menjadikan setiap 

pelaku ekonomi dan bisnis sebagai pemasar-pemasar yang 

tangguh dan lillahi. Karena sifat tabligh merupakan prinsip 

ilmu komunikasi (personal maupun masal). Pemasaran, 

penjualan, periklanan, pembentukan opini massa, open 

management, dan lain-lain.100 

 

Dalam karir suatu pekerjaan, komunikasi merupakan 

bagian paling penting. Komunikasi merupakan pencerminan dari 

bagaimana sesorang berinteraksi dengan orang lain. Pebisnis 

dituntut untuk bisa mengembangkan strategi komunikasi, bekerja 

sama secara efektif, dan menerima serta menyajikan saran secara 

efektif melalui berbagai media komunikasi. Penguasaan 

kemampuan dalam berkomunikasi dapat meningkatkan efektifitas 

kerja.101 

Sifat tabligh tercermin dari cara pedagang dalam 

memasarkan atau mengkomunikasikan komoditas perdaganya 

yang disebut komunikasi pemasaran. Terdapat beberapa hal yang 

perlu diperhatikan oleh wiraniaga agar dapat membangun 

 
99 Rivai dan Buchari, Islamic Economic, 236 
100 Mujahidin, Ekonomi Islam, 29. 
101 Brand D. Ruben dan Lea P. Stewart, Komunikasi dan Perilaku Manusia, terj. Ibnu 

Hamad, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 5. 
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komunikasi baik dengan pelanggannya yaitu, memperhatikan 

waktu yang baik, memberi kesan pertama yang menyenangkan 

bagi pelanggan, berbicara dengan semangat dan antusias menjaga 

sikap, tidak menggurui atau merasa lebih tau dan membuat 

pelanggan merasa nyaman berkomunikasi dengan kita.102 

Aktivitas bisnis merupakan bagian integral dalam wacana 

ekonomi. Sistem ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentang 

etika, sedangkan sistem ekonomi lain, seperti kapitalisme dan 

sosialisme, cenderung mengabaikan etika sehingga aspek nilai tidak 

begitu tampak dalam bangunan kedua sistem ekonomi tersebut.103Jika 

kapitalisme menonjolkan sifat individualisme dari manusia dan 

sosialisme pada kolektivisme maka Islam menekankan empat sifat 

sekaligus, yaitu kesatuan (unity), keseimbangan (equilibrium), 

kebebasan (free will), dan tanggung jawab (responsibility). Beberapa 

bentuk transaksi yang dikategorikan dilarang yaitu sebagai berikut: 

1) Larangan Riba 

Riba memiliki arti meningkat, tambah, perluasan, 

ataupun peningkatan.104 Islam melarang keras adanya riba dalam 

transaksi jual beli. Riba dilarang karena keterlibatan riba dalam 

suatu bisnis akan mengakibatkan usaha atau bisnis tersebut 

menjadi bathil. Sejak awal riba diakui berpotensi menimbulkan 

masalah terutama ketidakadilan. Prinsip syariah juga mengajarkan 

 
102 Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, Perilaku Konsumen: Pendekatan Praktis 

Disertai Himpunan Jurnal Penelitian, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2013), 240-242.  
103 Rivai dkk, Islamic Business, 36. 
104 Rivai dan Buchari, Islamic Economic, 506. 
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untuk berbisnis mencari keberkahan bukan untuk keuntungan 

yang lebih.105 Firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 130 

sebagai berikut: 

⧫   

❑⧫◆  ❑➔→⬧  

❑⧫  

➔ ➔  

 ❑→◆   

➔⬧ ⧫❑⬧➔ 

     

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah 

kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan”.106 

 

Dalam ayat tersebut Allah melarang keras praktek riba 

dalam dunia usaha. Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut 

sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, 

walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah 

dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan 

oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu 

barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak 

jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan 

demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan 

padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba 

nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat 

Arab zaman jahiliyah.107 

 
105 Rivai dkk, Islamic Bussines, 97. 
106 Al-Qur’an, 3: 130. 
107 Mardani, Ayat-Ayat dan hadis Ekonomi Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2012), 16. 
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2) Penjualan dengan sumpah 

Fenomena ini sering terjadi dan dipraktikan pedagang 

di pasar. Tak segan, pedagang berani bersumpah hingga tanganya 

bengkok bila berbohong pada pembeli.108 Pedagang rela 

mengumbar janji bahwa barang yang dijualnya memiliki kualitas 

tinggi agar mendapatkan harga jual yang tinggi. Rasulullah SAW 

melarang perbuatan semacam ini daalam proses bisnis. 

Diriwayatkan oleh Abu Huraira bahwa Rasulullah SAW 

bersabda: “melakukan sumpah agar barang-barang terjual, tapi 

di sisi lain menghapus rahmat (di dalamnya)”.109 

Berdasarkan riwayat Abdullah Ibn Ali Aufa, sesorang 

yang mengumbar janji dalam memperagangkan komoditasnya 

untuk mendapat harga jual tinggi semata-mata untuk memancing 

minat seseorang untuk membeli barang tersebut. berdasarkan 

fenomena tersebut turunlah firman Allah dalam surat Al-Imran 

ayat 77 sebagai berikut: 

 ⧫ ⧫⧫ 

➔   

☺◆ ☺  

⬧ ⬧   

⧫◼ ⬧  

⧫ ◆  

☺  ◆  

 
108 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam Esjarah, Konsep,Instrumen, Negara dan 

Pasar, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014), 143. 
109 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid II, (Yogyakrata: Dana Bhakti 

Wakaf, 1995), 81. 
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→⧫ ⬧ ⧫❑⧫  

☺◆ ◆ 

⧫ ⬧◆  

⧫       

 

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji 

(nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan 

harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian 

(pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata 

dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada 

hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi 

mereka azab yang pedih”.110 

 

Ayat tersebut memberi peringatan bagi orang-orang 

yang menjual barang komoditas perdagangan dengan cara 

pengesahan yang salah. Pedagang menipu orang-orang melalui 

sumpah mereka demi mendapatkan konsumen dan barangnya 

laku terjual. 

3) Kecurangan dalam timbangan dan takaran 

Kejahatan yang terjadi dalam pemasaran yang paling 

umum terjadi adalah kecurangan dalam takaran dan timbangan. 

Kecurangan di bidang timbangan terlihat dari ukuran berat barang 

yang bisa berkurang. Sebagai contoh gula dengan harga beli saat 

transaksi adalah seberat 1 kg ternyata hanya seberat 800 atau 900 

gram. Kecurangan tersebut seharusnya tidak dilakukan sebab 

bertentangan dengan nilai-nilai dan hukum agama Islam yang 

sudah jelas melarang melakukan kecurangan dalam jual beli.111 

Dalam firman Allah surat Al-An’am ayat 152 yang berbunyi: 

 
110 Al-Qur’an, 3: 77. 
111 Mujahidin, Ekonomi Islam, 143-144. 
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◆ ❑⧫⬧ ⧫⧫  

◆  

   

   

➔⧫ ◼   

❑➔◆   

⧫◆☺◆  

    

⬧ ⧫   

➔  ⬧◆ 

➔ ❑⬧  

❑⬧◆ ⧫ ⬧ ◼➔  

 ➔◆   

❑➔  →⬧  

◆   

➔⬧ ⬧  

     

Artinya: “dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, 

kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai 

ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan 

dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada 

sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila 

kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, 

Kendatipun ia adalah kerabat(mu)[519], dan penuhilah janji 

Allah[520]. yang demikian itu diperintahkan Allah 

kepadamu agar kamu ingat”.112 
 

 Islam menganggap perlu mengambil langkah untuk 

menstandarisasikan timbangan dan ukuran untuk menghentikan 

praktik kecurangan. Ayat tersebut telah melarang keras 

mengurangi takaran dalam suatu transaksi. Hal tersebut secara 

langsung hanya menguntungkan satu pihak. Tidak ada nilai 

keadilan dalam praktik kecurangan tersebut sehingga Allah SWT 

benar melarang praktik kecurangan takaran. 

 
112 Al-Qur’an, 6: 152. 
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d. Hubungan Etika Bisnis Pedagang Muslim dengan Keputusan 

Pembelian Konsumen 

Selain harus memiliki tempat yang nyaman dengan berbagai 

infrastrukturnya, perilaku pedagang juga mempengaruhi berjalannya 

kegiatan ekonomi di pasar, dalam hal ini adalah etika bisnis yang 

dijalankan pedagang. Mayoritas pedagang disana adalah beragama 

Islam, sehingga mereka setidaknya mengenal atau bahkan 

menerapkan prinsip etika bisnis pedagang muslim.  

“Karakter dan perilaku pedagang di pasar tradisional telah 

turut menyebabkan kondisi pasar menjadi tidak nyaman, kumuh, 

hancur dan semrawut”.113 Mereka rela memalsukan identitas barang 

demi menarik pengunjung. Barang yang sebenarnya buatan dalam 

negeri bisa mereka katakan barang tersebut adalah impor. “Pedagang 

kerap menipu konsumen dengan mempermainkan timbangan yang 

tidak semestinya”.114 Hal tersebut telah memberi pengaruh pada 

konsumen dalam memutuskan kegiatan konsumsi mereka di pasar. 

Secara tidak langsung etika bisnis pedagang mempengaruhi keputusan 

konsumen. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penulis telah melakukan beberapa studi pustaka untuk mengetahui 

penelitian terdahulu dengan tema dan topik yang sama. Banyak yang telah 

mengangkat tema terkait keputusan pembelian, namun belum ada yang 

 
113 Herman Malano, Selamatkan Pasar Tradisional, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2011), 63-64. 
114 Ibid., 14. 
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meninjau keputusan pembelian dari segi infrastruktur pasar dan etika bisnis 

pedagang Islam. Penelitian dengan tempat yang sama juga pernah dilakukan, 

namun penelitiannya tidak sama dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Tabel 2.1 

Tabel Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 
Alat Penelitian Hasil Penelitian 

1.  Rohmatun 

Nikmah. 

Mahasiswi 

Universitas 

Jember 

“Dampak 

Revitalisasi 

Pasar 

Tradisional 

Asem Bagus 

Terhadap 

Pendapatan 

Pedagang dan 

Kepuasan 

Pembeli di 

Kecamatan 

Asem Bagus 

Kabupaten 

Situbondo” 

Skripsi ini 

menggunakan 

metode Analisis 

Regresi Linier 

Berganda, Uji 

Normalitas, Uji 

Multikolinearitas, 

Uji Validitas dan 

Reliabilitas dan 

Uji 

Heteroskedatisitas 

Hasil dari 

penelitian ini 

menerangkan 

bahwa semua 

variabel bebas 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

variabel 

dependen.115 

2.  Annisa 

Inayatul Aini  

mahasiswi 

fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis Islam 

jurusan 

“Analisis 

Pengaruh 

Pembangunan 

Infrastruktur 

Terhadap 

Pembangunan 

Ekonomi Kota 

 Dari hasil 

penelitian yang 

dilakukan tidak 

ada pengaruh 

secara signifikan 

antara 

pembangunan 

 
115 Rohmatun Nikmah, “Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Asem Bagus Terhadap 

Pendapatan Pedagang dan Kepuasan Pembeli di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo,” 

Skripsi, (Jember: Universitas Jember, 2015), 45. 
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Ekonomi 

Syariah 

Universitas 

Islam Negeri 

Raden Intan 

Lampung 

Bandar 

Lampung 

Tahun 2009-

2015 Dalam 

Prespektif 

Ekonomi 

Islam” 

infrastruktur 

dengan 

pembangunan 

ekonomi Kota 

Bandar 

lampung. 

Pembangunan 

ekonomi dalam 

Islam 

menghendaki 

adanya 

pembangunan 

yang bersumber 

dari sumber 

daya insani 

sebagai objek 

utama dari 

pembangunan116. 

3.  Ivana 

Anggraini 

mahasiswi 

jurusan 

Ekonomi 

Syariah 

fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis Islam 

Universitas 

Islam Negeri 

Ar-Raniry 

“Pengaruh 

Etika Bisnis 

Islam dalam 

Meningkatkan 

Minat Beli 

Konsumen di 

Pasar Rukoh 

Banda Aceh” 

menggunakan 

metode Analisis 

Regresi Linier 

Berganda, Uji 

Normalitas, Uji 

Multikolinearitas, 

Uji Validitas dan 

Reliabilitas dan 

Uji 

Heteroskedatisitas 

Hasil yang 

diperoleh adalah 

variabel keadilan 

berpengaruh 

sebesar 2.032 

artinya adanya 

hubungan positif 

atau searah 

antara variabel 

keadilan dengan 

minat beli 

konsumen. 

 
116 Annisa Inayatui Aini , “Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap 

Pembangunan Ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2015 Dalam Prespektif Ekonomi 

Islam,” Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), 60. 



64 

 

Banda Aceh Variabel 

kejujuran 

berpengaruh 

sebesar -0.513 

artinya adalah 

adanya 

hubungan 

negatif atau 

tidak searah 

antara variabel 

kejujuran 

dengan minat 

beli konsumen. 

Variabel 

ihsan/murah hati 

berpengaruh 

sebesar 3.175 

artinya adanya 

hubungan positif 

atau searah 

antara variabel 

ihsan/murah hati 

dengan minat 

beli 

konsumen.117 

4.  Husnia 

Kholifatun 

Nafiah 

mahasiswi 

jurusan 

“Tinjauan 

Hukum Islam 

Terhadap Jual 

Beli Uang 

Rusak Studi 

Kualitatif Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukan 

bahwa praktik 

jual beli uang 

 
117 Ivana Anggraini, “Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Minat Beli 

Konsumen Di Pasar Rukoh Banda Aceh,” Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry, 2018), 56. 
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Muamalah 

fakultas 

Syariah 

Institut 

Agama Islam 

Negeri 

Ponorogo. 

Kasus di Pasar 

Wage Jetis 

Ponorogo” 

rusak tersebut 

termasuk riba 

dan uang tidak 

boleh dijadikan 

sebagai objek 

jual beli karena 

akan merusak 

atau 

menghilangkan 

fungsinya.118 

5.  Zahrotul 

Wakhidah, 

Mahasiswi 

pasca sarjana 

Jurusan 

Ekonomi 

Islam, Institut 

Agama Islam 

Negeri 

Surakarta 

Pengaruh 

Penerapan 

Etika Bisnis 

Iskam terhadap 

Customer 

Retention pada 

Baitul Mal 

Watamwil 

(BMT) 

Tumang 

Boyolali 

Uji statistik 

deskriptif, uji 

validitas dan 

reliabilitas, Uji 

asumsi klasik, Uji 

hipotesis. 

Seluruh variabel 

etika bisnis 

islam (Keesaan, 

keadilan, 

kehendak bebas, 

tanggung jawab, 

dan kebenaran) 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

customer 

retention.119 

 

Dalam penelitian Skripsi yang pertama memiliki persamaan dalam 

bidang revitalisasi pasar. Revitalisasi pasar berhubungan dengan infrastruktur 

pasar dengan tinjauan teori yang sama. Infrastruktur merupakan objek dari 

revitalisasi. Persamaan kedua adalah tentang tempat pelaksanaannya yang 

 
118 Husnia Kholifatun Nafiah , “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang 

Rusak Studi Kasus di Pasar Wage Jetis Ponorogo”, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 4. 
119 Zahrotul Wahidah, “Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Iskam terhadap Customer 

Retention pada Baitul Mal Watamwil (BMT) Tumang Boyolali”, Thesis, (Surakarta: IAIN 

Surakarta, 2017), Abstrak.  
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sama di pasar tradisional, hanya saja beda tempat. Namun, yang membedakan 

adalah pengaruhnya, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada 

pengaruhnya terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Dalam penelitian kedua memiliki persamaan dalam hal 

infrastruktur dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaannya 

pembangunan infrastruktur penelitian sebelumnya berpengaruh secara luas 

terhadap perekonomian suatu kota, dan penelitian yang akan dilaksanakan 

hanya berpengaruh pada lingkup kecil suatu pasar tradisional yaitu keputusan 

pembelian konsumen. 

Pada penelitian ketiga memiliki persamaan dari variabel X yaitu 

etika bisnis Islam. Perbedaan penelitian sebelumnya terdapat pada .  

Pada penelitian keempat garis besar ranah penelitian yang telah 

dilakukan ini berbeda dengan yang akan dilakukan. Penellitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Namun, institusi dan 

tempat penelitian memberikan persamaan dalam penelitian yang akan 

dilakukan. 

Pada penelitian ke lima memiliki persamaan dalam hal variabel X1 

yaitu etika bisnis islam, namun indikator yang digunakan berbeda dengan 

indikator dari penelitian yang akan dilaksanakan. Persmaan kedua yaitu 

tentang variabel Y customer retention yang hampir memiliki kesamaan 

dengan keputusan pembelian. Hanya saja customer retention lebih merujuk 

pada penetapan keputusan pembelian. 
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Jika dilihat dari penelitian sebelumnya, penelitian kali ini cukup 

memliki perbedaan yang sangat signifikan, yaitu peneliti akan berfokus pada 

infrastruktur dan etika bisnis pedagang. Kedua hal tersebut akan dijadikan 

acuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh atau dampaknya 

terhadap keputusan pembelian konsumen di Pasar Wage. Sehingga apabila 

terdapat kesamaan dengan penelitian sebelumnya akan digunakan sebagai 

literatur saja. 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka dasar dari penelitian ini mengacu pada teori yang ada 

serta dihubungkan dengan rumusan masalah. Sehingga kerangka berfikir pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar. 2.1  

Model kerangka berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Keputusan Pembelian   = Variabel dependen (Y) 

Infrastruktur : 

• Kondisi lapak dan bangunan 

• Infrastruktur penunjang 

• Keamanan 

• Kenyamanan 

 

 

 

Etika Bisnis Pedagang 

Muslim: 

• Siddiq (kejujuran) 

• Amanah (tanggung jawab) 

• Fatonah (cerdas) 

• Tabligh (menyampaikan) 

Keputusan 

Pembelian: 

• Faktor budaya 

• Faktor individu 

• Faktor psikologis 
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Infrastruktur Pasar   = Variabel bebas (X1) 

Etika Bisnis Pedagang Muslim = Variabel bebas (X2) 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

4. H1  = terdapat pengaruh antara infrastruktur terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Pasar Wage Kecamatan Jetis, Kabupaten 

Ponorogo. 

H0  = tidak terdapat pengaruh antara infrastruktur terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Pasar Wage Kecamatan Jetis, Kabupaten 

Ponorogo. 

5. H2  = terdapat pengaruh antara etika bisnis islam terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Pasar Wage Kecamatan Jetis, Kabupaten 

Ponorogo. 

H0  = tidak terdapat pengaruh antara etika bisnis islam terhadap  

keputusan pembelian konsumen di Pasar Wage Kecamatan Jetis, 

Kabupaten Ponorogo. 

6. H3  =  terdapat pengaruh antara infrastruktur dan etika bisnis islam 

terhadap keputusan pembelian Konsumen di Pasar Wage 

Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. 

H0  = tidak terdapat pengaruh antara infrastruktur dan etika bisnis Islam 

terhadap keputusan pembelian Konsumen di Pasar Wage 

Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian kali ini adalah explanatory research dan deskriptif. 

Menurut Singarimbun Explanatory research adalah jenis penelitian yang 

digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel yang ada 

melalui uji hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat 

diketahui seberapa besar kontribusi variabel-variabel bebas terhadap variabel 

terikatnya serta besarnya arah hubungan yang terjadi.  

Sementara itu penelitian deskriptif adalah “penelitian yang 

mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi 

saat penelitian berlangsung dan menyajikannya apa adanya”.120 Penelitian ini 

menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan situasi yang terjadi 

dan dialami sekarang, sikap dan pandangan yang menggejala saat penelitian 

berlangsung, hubungan antar variabel, pertentangan dua kondisi atau lebih, 

pengaruh terhadap suatu kondisi, perbedaan-perbedaan antarfakta, dan lain-

lain.121 

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Wage Kecamatan Jetis, 

Kabupaten Ponorogo. Tepatnya berada di Desa Wonoketro Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo. Pertimbangan pemilihan lokasi penelitian disini adalah 

karena memiliki kondisi yang sesuai dengan penelitian baik dari segi 

infrastruktur maipaun etika bisnis islam yamh dilakukan oleh pedagang. Pasar 

Wage sendiri merupakan pasar induk dan pusat perdagangan di seluruh 

wilayah Kecamatan Jetis serta ramai pengunjung. Tidak hanya pada hari 

pasaran Wage saja, pasar ini juga membuka pasar harian. Para pedagang 

banyak yang berdatangan dari luar kota Ponorogo yaitu seperti Trenggalek, 

Ngawi dan Magetan. Pasar Wage merupakan pasar heterogen dengan 

berbagai jenis produk yang ditawarkan. Pasar ini cukup potensial untuk 

 
120 M. Singarimbun, Metode Penelitian Survai, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 

5. 
121 M. Suban dan Sudrajat, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Pustaka 

Pelajar, 2005), 26-27.  
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mengembangkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan tingkat ekonomi 

atau taraf hidup khusunya bagi masyarakat Kecamatan Jetis. 

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah “atribut seseorang, atau objek yang 

mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek 

dengan objek yang lain”.122 Variabel merupakan atribut dari bidang 

keilmuan atau kegiatan tertentu. Variabel merupakan pusat perhatian pada 

penelitian kuantitatif. Secara singkat variabel dapat didefinisikan sebagai 

konsep yang memiliki variasi atau memiliki lebih dari satu nilai.123 

Variabel dalam penelitian ini ada dua macam yaitu variabel independen 

dan variabel dependen. 

a. Variabel Independen 

Variabel independen atau disebut variabel bebas adalah 

“variabel yang variasi nilainya akan mempengaruhi nilai variabel 

yang  lain”.124 Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas 

adalah infrastruktur dan etika bisnis islam.  

b. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau disebut variabel terikat adalah 

“suatu variabel yang variasi nilainya dipengaruhi atau dijelaskan oleh 

variasi nilai dari variabel lain”.125 Variabel terikat pada penelitian ini 

adalah keputusan pembelian konsumen. 

2. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini untuk mengukur konsep infrastruktur, 

etika bisnis islam dan keputusan pembelian konsumen digunakan metode 

 
122 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya,2013), 108. 
123 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data 

Sekunder  , (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), 55. 
124 Zainal Mustafa, Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2009), 23. 
125 Ibid., 23-24. 
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likert. Metode atau skala likert adalah skala yang paling sering dan paling 

luas digunakan dalam penelitian, karena skala ini memungkinkan peneliti 

untuk mengungkap tingkat intensitas sikap atau perilaku atau perasaan 

responden.126  

Metode likert adalah metode yang digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian 

atau gejala sosial. Dalam penelitian gejala sosial ini telah ditetapkan 

secara spesifik, yang telah tertuang pada variabel penelitian.127 Dengan 

menggunakan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator-indikator.  

Indikator yang terukur ini dapat dijadikan titik tolak untuk 

membuat item instrumen pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab 

oleh responden. Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, masing-masing 

konsep dalam penelitian ini dijelaskan dalam beberapa pernyataan dan 

tiap-tiap pernyataan diterjemahkan dalam lima pilihan jawaban dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Tabel Skala Likert 

Pilihan Jawaban Simbol Skor 

Sangat Setuju SS 5 

Setuju  S 4 

Kurang Setuju KS 3 

Tidak Setuju TS 2 

Sangat Tidak Setuju STS 1 

 

Untuk memperjelas pemaparan di atas berikut disajikan 

variabel beserta indikator dan kisi-kisi instrumen: 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

Variabel Indikator  No. Sumber  

 
126 Mustafa, Mengurai Variabel, 76.   
127 Riduwan dan Sunarto, Pengantar Statistika, 20-21.  
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Buti

r   

Infrastruktur 

(X1) 

Menurut 

peraturan 

Presiden 

Republik 

Indonesi Nomor 

38 Tahun 2015, 

Infrastruktur 

adalah fasilitas 

teknik, fisik, 

sistem 

perangkat keras 

dan lunak yang 

diperlukan 

untuk 

melakukan 

pelayanan 

kepada 

masyarakat dan 

mendukung 

jaringan struktur 

agar 

pertumbuhan 

ekonomi dan 

sosial 

masyarakat 

dapat berjalan 

dengan baik. 

1. Kondisi 

Lapak dan 

Bangunan 

adalah 

kondisi 

tempat yang 

digunakan 

oleh para 

pedagang 

untuk 

menjajakan 

barang 

dagangannya

. 

1,2,3

, 

 

1. Peraturan 

Presiden 

Republik 

Indonesia 

nomor 38 

Tahun 

2015 

tetang 

Kerjasama 

Pemerintah 

Dengan 

Badan 

Usaha 

Dalam 

Penyediaan 

Infrastrukt

ur.Bab I 

Pasal 1 

Ayat 4. 

2. Yulia 

Nurliani 

Lukito. 

2018. 

Revitalisas

i Ruang 

Pasar 

Tradisiona

l melalui 

Pendekata

2. Infrastruktur 

penunjang 

adalah 

infrastruktur 

atau 

bangunan 

fisik yang 

dapat 

menunjang 

atau 

melengkapi 

fasilitas 

utama yang 

ada pada 

suatu tempat 

4,5,6

,7 
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 3. Keamanan 

adalah 

kondisi 

dimana 

terbebas dari 

bahaya 

seperti 

kejahatan, 

diskriminasi 

dan bencana. 

4. Kenyamanan 

adalah 

kondisi yang 

menimbukan 

minat atau 

reaksi dari 

suatu 

individu 

untuk 

bertahan 

dalam 

pilihannya. 

8,9 

 

n 

Desaindan 

Interaksi 

Pengguna 

Ruang. 

Yogyakart

a: 

Deepublish

. 

10,1

1 

Etika Bisnis 

Islam (X2) 

Etika bisnis 

islam adalah 

seperangkat 

nilai tentang 

baik, buruk, 

benar, salah, 

dan halal, haram 

dalam dunia 

1. Kejujuran 

(siddiq) 

adalah sifat 

yang selalu 

memiliki 

kejujuran 

dan selalu 

melandasi 

ucapan, 

keyakinan 

1, 2 1. Veithzal 

rivai dkk. 

2012. 

Islamic 

Bussines 

and 

Economic 

Ethics. 

Jakarta: 

Bumi 
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bisnis 

berdasarkan 

pada prrinsip 

moralitas yang 

sesuai dengan 

syariah. 

dan amal 

perbuatan 

atas dasar 

nilai-nilai 

yang 

diajarkan 

Islam 

Aksara. 

2. Buchari 

Alma dan 

Donni Juni 

Priansa. 

2016. 

Manajeme

n Bisnis 

Syariah 

Menanamk

an Nilai 

dan 

Praktik 

Syariah 

dalam 

Bisnis 

Kontempor

er Edisi 

Revisi. 

Bandung: 

Alfabeta. 

2. Bertanggung 

jawab 

(Amanah) 

artinya 

tanggung 

jawab dalam 

melaksanaka

n setiap 

tugas dan 

kewajiban. 

Amanah 

ditampilkan 

dalam 

keterbukaan, 

kejujuran, 

pelayanan 

yang 

optimal, dan 

ihsan 

(kebajikan) 

dalam segala 

hal. 

3,4 

3. Cerdas 

(fathanah) 

artinya 

5,6 
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berarti 

mengerti, 

memahami 

dan 

menghayati 

secara 

mendalam 

segala yang 

menjadi 

tugas dan 

kewajibanny

a. Sifat ini 

akan 

menimbulka

n kreativitas 

dan 

kemampuan 

melakukan 

berbagai 

inovasi yang 

bermanfaat. 

4. Menyampaik

an (Tabligh) 

artinya 

menyampaik

an segala 

sesuatu yang 

terjadi 

dengan 

berlandaskan 

sifat jujur, 

cerdas dan 

7,8 
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bertanggung 

jawab sesuai 

dengan 

kondisi yang 

ada. 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Setiadi 

mendefinisikan 

bahwa inti dari 

pengambilan 

keputusan 

konsumen 

adalah proses 

pengintegrasian 

yang 

mengkombinasi

kan 

pengetahuan 

untuk 

mengevaluasi 

dua perilaku 

atau lebih, dan 

memilih salah 

satu 

diantaranya. 

1. Faktor 

budaya 

adalah faktor 

penyebab 

keinginan 

dan perilaku 

seseorang 

yang berasal 

dari nilai 

dasar dan 

perilaku 

yang 

dipelajari 

anggota 

masyarakat 

dari keluarga 

atau institusi 

yang akan 

berdampak 

pada 

efisiensi dan 

kepraktisan, 

gaya hidup, 

kemajuan 

kenyamanan 

hingga 

kesehatan. 

1,2 1. Etta 

Mamang 

Sangadji 

dan 

Sopiah. 

2013. 

Perilaku 

Konsumen 

Pendekata

n Praktis 

Disertai: 

Himpunan 

Jurnal 

Penelitian

. 

Yogyakart

a: Andi 

Offset. 

2. Philip 

Kotler dan 

Gary 

Amstrong. 

2008. 

Prinsip-

Prinsip 

Pemasara

n Edisi 



78 

 

2. Faktor 

individu 

adalah faktor 

keputusan 

pembelian 

yang 

dipengaruhi 

oleh pribadi 

seseorang 

seperti gaya 

hidup, situasi 

ekonomi, 

pekerjaan 

dan lain 

sebagainya. 

3,4 keduabela

s Jilid I. 

Jakarta: 

Erlangga. 

3. Faktor 

psikologis 

adalah 

keputusan 

pembelian 

yang 

dipengaruhi 

oleh 

motivasi, 

persepsi, 

serta 

keyakinan 

dan sikap. 

5,6 

 

 

 

C. Populasi dan Sampel 
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1. Populasi 

“Populasi ialah kumpulan yang lengkap dari elemen-elemen 

yang sejenis namun dapat dibedakan berdasarkan karakteristiknya”.128 

“Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek  yang berada pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah 

penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang 

akan diteliti”.129 Populasi pada penelitian ini adalah seluruh konsumen 

Pasar Wage Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri 

atau keadaan tertentu yang akan diteliti.130 Secara sederhana sampel 

adalah bagian dari populasi yang diambil untuk melengkapi data-data 

penelitian sebagai wakil dari populasi yang ada. Penelitian ini memiliki 

jumlah populasi yang tidak bisa ditetapkan atau disebut populasi 

takterhingga.”Populasi tak terbatas (tak terhingga) adalah populasi yang 

tidak memungkinkan untuk peneliti menghitung jumlah populasi secara 

keseluruhan”.131 

 Maka, untuk menetukan besarnya sampel digunakan cluster 

sampling. Teknik sampling ini digunakan untuk menentukan sampel bila 

obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Tekning sampling 

daerah ini sering digunakan melalui dua tahap yaitu menetukan sampel 

kemudia menentukan orang-orang yang ada pada daerah tersebut secara 

sampling juga.132 teknik ini dapat digambarkan melalui gambar berikut:  

Gb. 3.1 

Teknik Cluster Random Sampling 

 

 Populasi Daerah Tahap I Tahap II 

 
128 Johannes Supranto, Teknik Sampling Untuk Survey dan Eksperimen,(Jakarta, 

Rineka Cipta, 1998), 8. 
129 Martono, Metode Penelitian, 74. 
130 Ibid., 74. 
131 Suryani dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada 

Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 191. 
132 Sugiyono, Metode Penelitian,83. 



80 

 

 

 

 

 

Teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik 

Insidental Sampling. “Sampel Insidental adalah teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau 

insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila 

dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber 

data”.133 Penentuan sampel pada penelitian didasarkan atas jenis kelamin 

yaitu perempuan dan laki-laki. Pekerjaan yang meliputi pelajar atau 

mahasiswa, ibu rumah tangga, petani, dan pegawai. Kemudian dari segi 

umur antara 20 hingga 40 tahun. 

Sampel pada penelitian ini diambil sebanyak 40 sampel dengan 

pembagian berdasarkan pekerjaan. 10 sampel dari pelajar atau mahasiswa 

yang satu kelas dengan pegawai dengan jumlah sampel 10. Ibu rumah 

tangga 10 sampel dan petani 10 sampel. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. “Metode 

penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan positivisme, digunakan untuk meneliti populasi dan sampel, 

umumnya pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian untuk 

menguji hipotesisi yang telah ditetapkan dan hasil analisisnya bersifat 

kuantitatif atau statistik”.134 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

 
133 Ibid., 85. 
134 Ibid., 8. 

Diambil 

Dengan 

Diambil 

Dengan 

Rando

m 

Rando

m 
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“Data Primer adalah data yang hanya dapat diperoleh 

melalui sumber asli atau pertama”.135 Data primer umumnya tidak 

tersedia dalam bentuk file atau terkompilasi. Data ini diperoleh secara 

langsung dari responden atau narasumber dalam suatu penelitian. Data 

primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara 

dan kuesioner yang dilakukan terhadap responden yaitu konsumen, 

pedagang dan pengelola pasar yang ada di Pasar Tradisional Wage 

Kecamatan Jetis. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dapat 

diperoleh dengan mudah melalui beberapa media. Data sekunder 

biasanya digunakan sebagai pendukung data primer sehingga datanya 

harus sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan.136 Data sekunder 

dalam penelitian ini berasal dari literatur ilmiah yang sesuai dengan 

penelitian, perpustakaan, dan web online dari dinas perindustrian dan 

perdagangan Kabupaten Ponorogo. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Bruke Johnson dan Lary Cristensen mengatakan bahwa 

“interview is a data collection methods in which an interviewer (the 

research on someone working for the research) ask question of an 

interviewee (the research participant)”.137 Wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas 

melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan mengajukan suatu 

pertanyaan kepada yang diwawancarai. 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika 

peneliti akan melakukan studi. Studi tersebut umumnya merupakan studi 

 
135 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2006), 129-130. 
136 Ibid., 122-123. 
137 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2016), 224. 
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pendahuluan yang digali untuk menemukan permasalahan yang akan 

diteliti serta apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.138 Dalam 

penelitian ini, wawancara dilakukan pada sebagian konsumen dan 

sebagian pedagang yang ada di Pasar Wage Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo. 

 

2. Kueseioner atau Angket 

“Kuesioner berasal dari bahasa latin: queationnaire  yang 

memiliki arti suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan topik 

tertentu pada sekelompok individu dengan tujuan memperoleh 

data”.139Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

pada responden untuk dijawabnya.140 Kuesioner pada penelitian ini 

dibagikan kepada responden yang berbelanja di Pasar Tradisional Wage 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo sesuai dengan jumlah sampel yang 

diambil dalam penelitian ini. 

3. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu bentuk 

pengumpulan data primer. Observasi adalah suatu cara yang sistematik 

dab selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena 

yang terjadi. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk 

jenis observasi nonpartisipan. Observasi nonpartisipan adalah observasi 

dimana peneliti tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan atau aktifitas 

kelompok.  

Peneliti hanya bertindak sebagai pengamat pasif yang melihat, 

mengamati dan mendengar aktifitas objek penelitian serta kemudian 

 
138 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, 137. 
139Muri Yusuf, Metode Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan Edisi 

Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 199. 
140 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,142. 
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mengambil kesimpulan sebagai hasil observasi.141 Observasi pada 

penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional Wage Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo. 

 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

1. Metode Pengolahan Data 

Prosedur pengolahan data setelah data diperoleh dari hasil 

pengumpulan data diperoleh dari hasil pengumpulan data yang telah 

dilakukan, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara: 

a. Editing 

Editing data adalah pengeditan data sebelum data diolah 

menjadi data jadi. Dengan kata lain data yang telah dikumpulkan dan 

dicatat dalan record book, atau catatan lain perlu dibaca dan ditinjau 

ulang untung menghindari kesalahan atau keraguan data.142 

b. Pengkodean Data 

Data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian memiliki 

bentuk yang berbeda, data tersebut dapat berupa angka, kalimat 

pendek atau panjang, ataupun bentuk lain. Untuk mempermudah 

analisis maka jawaban tersebut perlu diberi kode. Pemberian kode ini 

sangat penting terutama jika data dikerjakan pada komputer.143 

Pengkodean data adalah proses penyusunan secara sistematis data 

mentah dari kuesioner dengan ketentuan yang ada, yaitu 

menggunakan rating scale (SS=5, S=4, KS=3, TS=2, STS=1). 

 

c. Tabulating 

Tabulasi adalah memasukan data pada tabel-tabel serta 

mengatur angka-angka sehingga dapat dihitung jumlah kasus dalam 

 
141 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 

236-237. 
142 Nazir, Metode Penelitian, 304. 
143 Ibid., 306. 
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berbagai kategori.144 Kerapian sangat diperlukan untuk mempermudah 

memahami data.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pada tahap ini 

pengolahan data yang dilakukan dengan cara pengecekan dan 

memberikan nomor pada responden disetiap kuesioner yang telah ada, 

sehingga pengolahan data terlaksana dengan jumlah yang disesuaikan. 

Kemudian dilanjutkan dengan analisi data. 

2. Analisis Data 

a. Pengujian Instrumen 

1) Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat 

kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Pengertian tersebut 

merujuk pada ketepatan dan kesesuaian alat ukur yang digunakan 

untuk mengukur variabel. Alat ukur baru dikatakan valid jika 

benar-benar sesuai dan menjawab secara cermat tentang variabel 

yang akan diukur. Validitas juga menunjukan sejauh mana 

ketepatan pernyataan dengan apa yang dinyatkan sesuai dengan 

Korelasi Product Moment. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis 

validitas yaitu: 

 

a) Uji Validitas Panelis 

Uji validitas panelis dilakukan untuk menunjukan 

keabsahan dari instrumen yang akan dipakai pada penelitian. 

Validitas panelis merupakan penilaian kelayakan isi dari item 

instrumen melalui penelitian yang bersifat kualitatif oleh panel 

ahli.145 

b) Uji Validitas Isi 

 
144 Ibid., 312. 
145 Hendryadi, “Validitas Isi: Tahap Awal Pengembangan Kuesioner”, Jurnal Riset 

Menejemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT, 2(Juni 2017), 172. 
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Penghitungan validitas ini menggunakan SPSS 21 

dan microsoft excel . Setelah rhitung diperoleh kemudian 

dibandingkan dengan rtabel dengan tingkat kepercayaan 95% 

atau α= 0,05 dengan dk= n-2. Keputusan pengujian validitas 

instrumen adalah146: 

• Item pernyataan dinyatakan valid apabila rhitung > rtabel 

• Item pernyataan dinyatakan tidak valid apabila rhitung < 

rtabel 

2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui ketetapan 

suatu instrumen atau alat ukur didalam mengukur gejala yang 

sama walaupun dalam waktu yang berbeda. Menurut Sugiyono 

reliabilitas instrumen adalah suatu instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, maka akan 

menghasilkan data yang sama.147 Hasil pengukuran yang memiliki 

tingkat reliabilitas yang tinggi akan mampu memberikan hasil 

yang terpercaya.  

Tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukan oleh suatu 

angka yang disebut koefisien reliabilitas. Jika suatu instrumen 

dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil 

pengukurannya yang diperoleh konsisten, instrumen itu reliabel. 

Untuk pengujian yaitu menggunakan koefisien reliabilitas 

dibawah ini148: 

𝑟11 =
𝑘

𝑘 − 1
× 1 −

∑𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2  

Keterangan : 

R11 = reliabilitas instrumen 

K = banyaknya butir pernyataan 

 
146 Riduwan dan Sunarto, Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, 

Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2017), 253. 
147 Sugiyono, Metode Penelitian ...,384. 
148 Ibid., 1. 
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∑𝜎𝑏
2   = jumlah varians butir 

𝜎𝑡
2  = varians total 

Perhitungan reliabilitas dihitung dengan menggunakan 

bantuan SPSS. Hasil perhitungan Gutman Split Half Coeficient 

dibandingkan rtabel pada α= 5% dengan kriteria kelayakan: 

• Jika Gutman Split Half Coeficient > rtabel  maka dinyatakan 

reliabel 

• Jika Gutman Split Half Coeficient <  rtabel  maka dinyatakan 

tidak reliabel 

b. Pengujian Deskriptif 

1) Uji Asumsi Klasik 

Setelah memperoleh hasil dari  regresi linier berganda, 

maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melihat 

apakah model yang dikembangkan bersifat Best Linier Unbiset 

Estimator. Metode ini memiliki kriteria bahwa pengamatan harus 

mewakili variasi minimum, konstanta dan efisien. Asumsi yang 

harus dipenuhi antara lain tidak ada multikolinieritas, tidak terjadi 

heteroskedastisitas, dan data berdistribusi normal. 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel 

independen atau keduanya memiliki distribusi normal ataukah 

mutlak regresi yang baik adalah distribusi data normal atau 

mendekati normal. Mendeteksi normalitas dengan melihat 

penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik. Untuk 

menentukan normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

rumus Kolmogorov-Smirnov  sebagai berikut: 

𝑥2 = ∑
(𝑓𝑜𝑖 + 𝑓𝑒𝑖)

𝑓𝑒𝑖
 

Keterangan : 
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x2  = Nilai Chi Square 

foi  = frekuensi Observasi baris ke-i kolom ke i 

fei  =  Frekuensi Harapan baris ke-i kolom ke-i 

Uji normalitas juga dapat diperoleh dengan 

menggunakan rumus uji Kolmogorov-Smirnov dengan cara 

menetukan niai Z atau transformasi dari angka ke notasi 

dengan rumus: 

𝑍 =
𝑋1 − 𝑋

𝑆𝐷
 

Keterangan: 

Z  = transformasi dari angka ke notasi pada distribusi 

   normal 

X1  =  nilai dari sampel pertama 

X  = Rata-rata 

SD  = Standar Deviasi 

Kemudian mencari nilai probabilitas kumulatif normal (Ft). 

Kemudian mencari nilai probabilitas kumulatif empiris (Fs).  

Langkah terakhir mengurangi nlai Ft - Fs. Kemudian nilai 

selisih dari dibandingkan dengan tabel Kolmogorov-Smirnov. 

 Uji normalitas data pada aplikasi SPSS dilakukan 

terhadap sampel dengan menggunakan kolmogorov-smirnov 

test dengan menetapkan derajat keyakinan (α) sebesar 5%. 

Kriteria pengujian dengan melihat kolmogorov-smirnov test 

adalah: 

• Jika signifikasi > 0,05 maka data tersebut berdistribusi 

normal 

• Jika signifikasi < 0,05 maka data tersebut tidak 

berdistribusi normal 

b) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas adalah pengujian dari asumsi 

untuk membuktikan bahwa variabel-variabel bebas dalam 
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suatu model tidak saling berkorelasi satu dengan lainnya. 

Adanya multikolinieritas dapat menyebabkan model regresi 

yang diperoleh tidak valid untuk menaksir variabel 

independen. Gejala multikolinieritas juga dapat dideteksi 

dengan melihat besarnya Variance Inflation Factor (VIF) atau 

melalui nilai tolerance. Rumus Variance Inflation Factor 

(VIF) adalah sebagai berikut: 

𝑉𝐼𝐹 =
1

1 −  𝑅𝑖
2 

Keterangan: 

VIF = nilai Variance Inflation Factor 

R2
i  =  Koefisien determinasi variabel bebas ke-i 

Indikasi multikolinieritas umumnya terjadi jika: 

• Nilai VIF lebih dari 10, maka variabel tersebut 

mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel 

bebas lainnya. 

• Nilai VIF kurang dari 10, maka variabel tersebut tidak 

mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel 

bebas lainnya. 

• Nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 maka variabel 

tersebut tidak mempunyai persoalan multikolinieritas 

dengan variabel bebas lainnya. 

• Nilai Tolerance lebih kecil dari 0,10 maka variabel 

tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan 

variabel bebas lainnya. 

c) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketika 
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ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari nilai 

signifikan pada tabel output hasil uji heteroskedastisitas 

menggunakan uji glejser. Dasar pengambilan keputusan antara 

lain: 

• Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

• Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

d) Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi adalah sebuah analisis statistik 

yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel 

yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. 

Oleh karena itu, apabila asumsi autokorelasi terjadi pada 

sebuah model prediksi, maka nilai disturbance tidak lagi 

berpasangan secara bebas, melainkan berpasangan secara 

autokorelasi. 

Untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi, kita 

dapat menggunakan metode Durbin-watson. Cara mengetahui 

nilai durbin watson dari model tertentu sangatlah mudah. 

Dalam SPSS sudah tersedia menu untuk mengeluarkan angka 

Durbin-watsonnya. Rumus manual dari Durbin-Watson 

adalah: 

 𝐷𝑊 =
∑(𝑒−𝑒𝑡−1)

∑ 𝑒𝑡
2  

Keterangan: 

DW = Nilai Durbin-Watson 

e  = Nilai Residual 

et-1  = Nilai Residual satu periode sebelumnya 
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Nilai durbin watson tersebut tinggal dibandingkan 

dengan rentang norma durbin watson yang masih bisa 

ditoleransi. Dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi 

adalah sebagai berikut: 

• Jika d (Durbin-Watson) lebih kecil dari dL (Durbin 

Lower) atau lebih besar dari 4-dL maka terdapat 

autokorelasi. 

• Jika d (Durbin-Watson) lebih besar dari dU (Durbin 

Upper) atau lebih kecil dari 4-dU maka tidak terdapat 

autokorelasi. 

• Jika d (Durbin-Watson) terletak antara dU (Durbin Upper) 

dan 4-dU maka hipotesis nol diterima yang berarti tidak 

ada autokorelasi. 

• Jika d (Durbin-Watson) terletak antara dL dan dU atau 

diantara 4-dU dan 4-dL maka tidak menghasilkan 

kesimpulan yang pasti. 

e) Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui rata-rata 

yang diperoleh dari kelompok data sampel terletak pada garis-

garis lurus. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

• Jika nilai Fhitung lebih kecil dari Ftabel maka ada hubungan 

yang linier secara signifikan antara variabel independen 

dengan variabel dependen. 

• Jika nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel maka tidak ada 

hubungan yang linier secara signifikan antara variabel 

independen dengan variabel dependen. 



91 

 

• Jika nilai signifkansi lebih kecil dari 0,05 maka tidak ada 

hubungan yang linier secara signifikan antara variabel 

independen dengan variabel dependen. 

• Jika nilai signifkansi lebih besar dari 0,05 maka ada 

hubungan yang linier secara signifikan antara variabel 

independen dengan variabel dependen. 

2) Uji Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda. Analisi regresi lnier berganda 

merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis 

regresi variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas dan 

variabel yang dipengaruhi disebut variabel terikat. Rumusnya 

adalah sebagai berikut149: 

𝑌 = 𝑎 +  𝑏1𝑥1 +  𝑏2𝑥2 +  𝑒 

Keterangan: 

a  = konstanta (koefisien masing-masing variabel = 0) 

b1  = besarnya pengaruh infrastruktur 

b2  = besarnya pengaruh gaya hidup konsumen 

X1  = variabel infrastruktur 

X2  = variabel gaya hidup konsumen 

Y  = pendapatan pedagang 

e  = faktor gangguan 

c. Pengujian Hipotesis 

1) Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh secara parsial antara variabel infrastruktur terhadap 

keputusan pembelian konsumen dan antara etika bisnis pedagang 

 
149 Riduwan dan Sunarto, Pengantar Statistika, 293. 
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muslim terhadap keputusan pembelian konsumen secara parsial. 

Rumus uji t untuk dua variabel adalah sebagai berikut: 

𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑥1 − 𝑥2

√
𝑆1
𝑛1 +

𝑆2
𝑛2 − 2𝑟 (

𝑠1

√𝑛1
) + (

𝑠2

√𝑛2
)

 

Keterangan: 

r = Nilai Korelasi X1 dengan X2 

n = Jumlah sampel 

x1 = Rata-rata sampel kesatu 

x2 = Rata-rata sampel kedua 

s1 = Standar deviasi sampel kesatu 

s2 = Standar deviasi sampel kedua 

S1 = Varians sampel kesatu 

S2 = Varians sampel kedua 

Uji t dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melalui 

perbandingan nila thitung dengan ttabel dengan taraf signifikan α = 

0,05 atau 5% dengan kriteria: 

a) Apabila nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel maka hipotesis 

diterima 

b) Apabila nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel maka hipotesis 

tidak diterima 

Atau bisa melalui perbandingan nilai signifikan α = 0,05 dengan 

hasil nilai signifikan hitungan dengan kriteria: 

a) Apabila nilai taraf signifikan hitung lebih besar dari nilai α = 

0,05  maka hipotesis tidak diterima. 

b) Apabila nilai taraf signifikan hitung lebih kecil dari nilai α = 

0,05  maka hipotesis diterima. 

2) Uji F 
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Uji F digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh 

dari variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. 

Dalam penelitian ini uji F digunakan untuk melihat signifikansi 

dari variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y. 

Rumusnya sebagai berikut150: 

F =
𝑅2/(𝑘 − 1)

1 − 𝑅2/(𝑛 − 𝑘)
 

Keterangan: 

F = pengujian secara simultan 

R2 = koefisien determinasi 

k = banyaknya variabel 

n = banyaknya sampel 

Kriteria pengambilan keputusan 

c) Apabila nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel maka hipotesis 

diterima 

d) Apabila nilai Fhitung lebih kecil dari nilai Ftabel maka hipotesis 

tidak diterima 

  

 
150 Sugiyono, Metode Penelitian......, 217. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum 

Pasar Wage adalah salah satu pasar   terbesar di wilayah Ponorogo 

bagian selatan. Pasar Wage sudah ada sebelum mekanisme manajemen pasar 

terbentuk. Pasar wage sudah eksis pada zaman dahulu dan menjadi pusat 

perdagangan di wilayah Ponorogo selatan. Wage adalah nama ketiga dalam 

sepasar atau disebut nama pancawara yaitu minggu yang hanya terdiri dari 

lima hari dan dipakai dalam budaya Jawa dan Bali. Penamaan Pasar ini 

diambil dari operasional pasar ini yang hanya beroperasional pada hari 

pasaran Wage.151 

Pasar Wage berdiri diatas lahan seluas 5000m2. Jumlah pedagang 

di Pasar Wage kurang lebih sebanyak 300 pedagang.  Komoditas 

perdagangannya adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Terkait 

infrastruktur masih sekitar 40% infrastruktur di pasar tersebut diperbarui.152 

Berikut ini adalah data potensi pasar Wage Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo yang dilansir dari Web Disperindag Kabupaten Ponorogo.153 

Tabel 4.1 

Data Potensi Pasar Wage Jetis 

Pasar Wage Jetis 

Lokasi  
Desa Wonoketro, Kecamatan Jetis, 

Kabupaten Ponorogo 

 
151 “Fitriaji (Kepala Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo), Wawancara, 1 Maret 

2019” 
152 “Prayitno (Kepala Dinas Pasar Wage Kecamatan Jetis), Wawancara, 2 Maret 2019” 
153 Indakop Kabupaten Ponorogo, Data Potensi Pasar Jetis, 

https://indakop.ponorogo.go.id, (Diakses pada tanggal 2 Februari 2019, jam 07.34 WIB). 

https://indakop.ponorogo.go.id/
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Jenis   /mingguan 

Waktu operasional Hari pasaran Wage 

Infrastruktur  

Tersedia sarana dan prasarana berupa pos 

keamanan, gerobak sampah, jaringan 

listrik 

Komoditas dagangan  

Barang-barang kebutuhan sehari-hari 

seperti beras, sayur, ikan, minyak, 

daging, buah, pakaian dll. 

 

Pasar   Wage berada di Desa Wonoketro, Kecamatan Jetis, 

Kabupaten Ponorogo. Pertimbangan pemilihan lokasi penelitian disini adalah 

tempatnya yang sangat strategis. Pasar Wage sendiri merupakan pasar induk 

dan pusat perdagangan di seluruh wilayah Kecamatan Jetis dan sangat ramai 

pengunjung.154 Tidak hanya pada hari pasaran Wage saja, pasar ini juga 

membuka pasar harian. Para pedagang banyak yang berdatangan dari luar 

kota Ponorogo yaitu seperti Trenggalek, Ngawi dan Magetan. Pasar Wage 

merupakan pasar heterogen dengan berbagai jenis produk yang ditawarkan. 

Pasar ini cukup potensial untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi, 

pembangunan dan tingkat ekonomi atau taraf hidup khusunya bagi 

masyarakat Kecamatan Jetis.155 

 

B. Karakteristik Responden 

Dalam penelitian ini, karakteristik responden dikelompokan atas 

dasar jenis kelamin, umur, pekerjaan dan agama. Responden pada penelitian 

ini adalah konsumen atau pembeli di Pasar   Wage Lecamatan Jetis, 

 
154 Ibid., 
155 “Fitriaji (Kepala Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo), Wawancara, 1 Maret 

2019” 
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Kabupaten Ponorogo. Jumlah responden pada penelitian ini adalah sebanyak 

67 responden. Berikut adalah pemaparan mengenai karakteristik responden 

dalam penelitian ini: 

1. Umur Responden 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 40 responden. Rata-

rata usia responden terbanyak adalah umur 30-35 tahun. Adapun 

gambaran umum dari usia responden pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 4.1 

Karakteristik Umur Responden 

 

 

 

 

 

 

 

410 820 1025 15 37 

     

Berdasarkan gambar diagram diatas terlihat bahwa, responden 

terbanyak adalah usia 30-35 tahun dengan frekuensi 15 responden dan 

prosentase sebanyak 38%. Responden pada usia 25-30 tahun memiliki 

frekuensi sebanyak 10 responden dengan prosentase sebesar 25%. 

Terbanyak ketiga adalah responden dengan usia 20-25 tahun dengan 

frekuensi sebanyak 8 reponden dan prosentase sebesar 20%. Terbanyak 
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keempat adalah responden dengan usia lebih dari kurang dari 20 tahun 

tahun dengan frekuensi sebanyak 4 reponden dan prosentase sebesar 

10%.  Terbanyak kelima adalah responden dengan usia 35-40 tahun 

dengan frekuensi sebanyak 3 reponden dan prosentase sebesar 7%.  

2. Jenis Kelamin Responden 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 40 responden. Rata-

responden dalam penelitian ini adalah perempuan. Adapun gambaran 

umum dari jenis kelamin responden pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 4.2 

Karakteristik Jenis Kelamin Responden 

 

Berdasarkan gambar diagram diatas terlihat bahwa, responden 

terbanyak adalah perempuan dengan frekuensi 29 responden dan 

prosentase sebanyak 73%. Kemudian responden paling sedikit adalah 

laki-laki dengan frekuensi sebanyak 11 responden dengan prosentase 

27%. 
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3. Pekerjaan Responden 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 40 responden. 

Adapun gambaran umum dari pekerjaan responden pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.3 

Karakteristik Pekerejaan Responden

 

Berdasarkan gambar diagram diatas terlihat bahwa, sampel 

yang diambil adalah sama rata untuk jenis pkerjaan. Masing-masing 

memiliki nilai prosentasi yang sama yaitu sebesar 25%. Masing-masing 

sampel memiliki nilai 10 orang, disesuaikan dengan teknik sampling 

yang telah tertera pada bab sebelumnya. Teknik sampling yang 

digunakan adalah cluster sampling dengan pengambilan sampel 

menggunakan insidental sampling. 

4. Agama Responden 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 40 responden. 

Seluruh responden dalam penelitian ini beragama Islam. Adapun 
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gambaran umum dari agama responden pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 4.4 

Karakteristik Agama Responden 

 

Berdasarkan gambar diagram diatas terlihat bahwa, responden 

keseluruhan beragama Islam dengan frekuensi 40 responden dan 

prosentase sebanyak 100%. dalam penelitian ini tidak ditemukan 

responden dengan agama Kristen, Hindu, Budha atau agama lain. 

 

C. Hasil Pengujian Instrumen 

1. Deskriptif Responden 

a. Deskriptif Responden Berdasarkan Umur 

Jumlah pertanyaan pada variabel infrastruktur adalah 

sebanyak 10 pertanyaan. Responden dengan usia kurang dari 20 tahun 

memiliki frekuensi sebesar 4, sebanyak 0% menjawab sangat tidak 

setuju, 36% menjawab tidak setuju, 24% menjawab netral, 31% 
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menjawab setuju dan 9% menjawab sangat setuju. Responden dengan 

usia antara 21-25 tahun memiliki frekuensi sebesar 8, sebanyak 14% 

menjawab sangat tidak setuju, 21% menjawab tidak setuju, 14% 

menjawab netral, 36% menjawab setuju dan 15% menjawab sangat 

setuju. Responden dengan usia antara 26-30 tahun memiliki frekuensi 

sebesar 10, sebanyak 1% menjawab sangat tidak setuju, 27% 

menjawab tidak setuju, 31% menjawab netral, 37% menjawab setuju 

dan 4% menjawab sangat setuju. Responden dengan usia antara 31-35 

tahun memiliki frekuensi sebesar 15, sebanyak 11% menjawab sangat 

tidak setuju, 23% menjawab tidak setuju, 21% menjawab netral, 40% 

menjawab setuju dan 5% menjawab sangat setuju. Responden dengan 

usia antara 36-40 tahun memiliki frekuensi sebesar 3, sebanyak 11% 

menjawab sangat tidak setuju, 24% menjawab tidak setuju, 25% 

menjawab netral, 34% menjawab setuju dan 6% menjawab sangat 

setuju.  

Jumlah pertanyaan pada variabel etika bisnis islam adalah 

sebanyak 8 pertanyaan. Responden dengan usia kurang dari 20 tahun 

memiliki frekuensi sebesar 4, sebanyak 0% menjawab sangat tidak 

setuju, 46% menjawab tidak setuju, 4% menjawab netral, 46% 

menjawab setuju dan 4% menjawab sangat setuju. Responden dengan 

usia antara 21-25 tahun memiliki frekuensi sebesar 8, sebanyak 5% 

menjawab sangat tidak setuju, 8% menjawab tidak setuju, 23% 

menjawab netral, 40% menjawab setuju dan 24% menjawab sangat 

setuju. Responden dengan usia antara 26-30 tahun memiliki frekuensi 
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sebesar 10, sebanyak 2% menjawab sangat tidak setuju, 23% 

menjawab tidak setuju, 25% menjawab netral, 39% menjawab setuju 

dan 11% menjawab sangat setuju. Responden dengan usia antara 31-

35 tahun memiliki frekuensi sebesar 15, sebanyak 3% menjawab 

sangat tidak setuju, 20% menjawab tidak setuju, 32% menjawab 

netral, 40% menjawab setuju dan 5% menjawab sangat setuju. 

Responden dengan usia antara 36-40 tahun memiliki frekuensi sebesar 

3, sebanyak 2% menjawab sangat tidak setuju, 21% menjawab tidak 

setuju, 32% menjawab netral, 42% menjawab setuju dan 3% 

menjawab sangat setuju.  

Jumlah pertanyaan pada variabel keputusan pembelian 

adalah sebanyak 6 pertanyaan. Responden dengan usia kurang dari 20 

tahun memiliki frekuensi sebesar 4, sebanyak 0% menjawab sangat 

tidak setuju, 11% menjawab tidak setuju, 11% menjawab netral, 61% 

menjawab setuju dan 17% menjawab sangat setuju. Responden 

dengan usia antara 21-25 tahun memiliki frekuensi sebesar 8, 

sebanyak 0% menjawab sangat tidak setuju, 3% menjawab tidak 

setuju, 25% menjawab netral, 39% menjawab setuju dan 11% 

menjawab sangat setuju. Responden dengan usia antara 26-30 tahun 

memiliki frekuensi sebesar 10 sebanyak 0% menjawab sangat tidak 

setuju, 12% menjawab tidak setuju, 7% menjawab netral, 50% 

menjawab setuju dan 31% menjawab sangat setuju. Responden 

dengan usia antara 31-35 tahun memiliki frekuensi sebesar 15, 

sebanyak 2% menjawab sangat tidak setuju, 8% menjawab tidak 
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setuju, 17% menjawab netral, 48% menjawab setuju dan 25% 

menjawab sangat setuju. Responden dengan usia antara 36-40 tahun 

memiliki frekuensi sebesar 3, sebanyak 3% menjawab sangat tidak 

setuju, 8% menjawab tidak setuju, 14% menjawab netral, 64% 

menjawab setuju dan 11% menjawab sangat setuju.  

b. Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jumlah pertanyaan pada variabel infrastruktur adalah 

sebanyak 11 pertanyaan. Responden dengan jenis kelamin laki-laki 

memiliki frekuensi sebesar 11, sebanyak 9% menjawab sangat tidak 

setuju, 27,5% menjawab tidak setuju, 28% menjawab netral, 27,5% 

menjawab setuju dan 9% menjawab sangat setuju. Responden dengan 

jenis kelamin perempuan memiliki frekuensi sebesar 29, sebanyak 

10% menjawab sangat tidak setuju, 22% menjawab tidak setuju, 

21,5% menjawab netral, 39% menjawab setuju dan 7,5% menjawab 

sangat setuju. 

Jumlah pertanyaan pada variabel etika bisnis islam adalah 

sebanyak 8 pertanyaan. Responden dengan jenis kelamin laki-laki 

memiliki frekuensi sebesar 11, sebanyak 5% menjawab sangat tidak 

setuju, 20% menjawab tidak setuju, 28% menjawab netral, 43% 

menjawab setuju dan 4% menjawab sangat setuju. Responden dengan 

jenis kelamin perempuan memiliki frekuensi sebesar 29, sebanyak 2% 

menjawab sangat tidak setuju, 18% menjawab tidak setuju, 31% 

menjawab netral, 39% menjawab setuju dan 10% menjawab sangat 

setuju. 
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Jumlah pertanyaan pada variabel keputusan pembelian 

adalah sebanyak 6 pertanyaan. Responden dengan jenis kelamin laki-

laki memiliki frekuensi sebesar 11, sebanyak 0% menjawab sangat 

tidak setuju, 12% menjawab tidak setuju, 15% menjawab netral, 57% 

menjawab setuju dan 16% menjawab sangat setuju. Responden 

dengan jenis kelamin perempuan memiliki frekuensi sebesar 29, 

sebanyak 4% menjawab sangat tidak setuju, 8% menjawab tidak 

setuju, 18% menjawab netral, 47% menjawab setuju dan 23% 

menjawab sangat setuju. 

c. Deskriptif Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Jumlah pertanyaan pada variabel infrastruktur adalah 

sebanyak 10 pertanyaan. Responden yang berprofesi atau bekerja 

sebagai pelajar/mahasiswa memiliki frekuensi sebesar 10, sebanyak 

0% menjawab sangat tidak setuju, 43% menjawab tidak setuju, 18% 

menjawab netral, 30% menjawab setuju dan 9% menjawab sangat 

setuju. Responden yang berprofesi atau bekerja sebagai ibu rumah 

tangga memiliki frekuensi sebesar 10, sebanyak 16% menjawab 

sangat tidak setuju, 24% menjawab tidak setuju, 22% menjawab 

netral, 32% menjawab setuju dan 6% menjawab sangat setuju. 

Responden yang berprofesi atau bekerja sebagai petani memiliki 

frekuensi sebesar 10, sebanyak 13% menjawab sangat tidak setuju, 

20% menjawab tidak setuju, 26% menjawab netral, 36% menjawab 

setuju dan 5% menjawab sangat setuju. Responden yang berprofesi 

atau bekerja sebagai pegawai memiliki frekuensi sebesar 10, sebanyak 
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3% menjawab sangat tidak setuju, 39% menjawab tidak setuju, 14% 

menjawab netral, 36% menjawab setuju dan 8% menjawab sangat 

setuju.  

Jumlah pertanyaan pada variabel etika bisnis islam adalah 

sebanyak 8 pertanyaan. Responden yang berprofesi atau bekerja 

sebagai pelajar/mahasiswa memiliki frekuensi sebesar 10, sebanyak 

0% menjawab sangat tidak setuju, 46% menjawab tidak setuju, 4% 

menjawab netral, 46% menjawab setuju dan 4% menjawab sangat 

setuju. Responden yang berprofesi atau bekerja sebagai ibu rumah 

tangga memiliki frekuensi sebesar 10, sebanyak 1% menjawab sangat 

tidak setuju, 17% menjawab tidak setuju, 36% menjawab netral, 38% 

menjawab setuju dan 9% menjawab sangat setuju. Responden yang 

berprofesi atau bekerja sebagai petani memiliki frekuensi sebesar 10, 

sebanyak 1% menjawab sangat tidak setuju, 19% menjawab tidak 

setuju, 30% menjawab netral, 48% menjawab setuju dan 2% 

menjawab sangat setuju. Responden yang berprofesi atau bekerja 

sebagai pegawai memiliki frekuensi sebesar 10, sebanyak 5% 

menjawab sangat tidak setuju, 21% menjawab tidak setuju, 23% 

menjawab netral, 42% menjawab setuju dan 9% menjawab sangat 

setuju.  

Jumlah pertanyaan pada variabel keputusan pembelian 

adalah sebanyak 6 pertanyaan. Responden yang berprofesi atau 

bekerja sebagai pelajar/mahasiswa memiliki frekuensi sebesar 10, 

sebanyak 0% menjawab sangat tidak setuju, 11% menjawab tidak 
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setuju, 11% menjawab netral, 61% menjawab setuju dan 17% 

menjawab sangat setuju. Responden yang berprofesi atau bekerja 

sebagai ibu rumah tangga memiliki frekuensi sebesar 10, sebanyak 

3% menjawab sangat tidak setuju, 2% menjawab tidak setuju, 23% 

menjawab netral, 54% menjawab setuju dan 18% menjawab sangat 

setuju. Responden yang berprofesi atau bekerja sebagai petani 

memiliki frekuensi sebesar 10, sebanyak 2% menjawab sangat tidak 

setuju, 15% menjawab tidak setuju, 14% menjawab netral, 51% 

menjawab setuju dan 18% menjawab sangat setuju. Responden yang 

berprofesi atau bekerja sebagai pegawai memiliki frekuensi sebesar 

10, sebanyak 0% menjawab sangat tidak setuju, 10% menjawab tidak 

setuju, 12% menjawab netral, 52% menjawab setuju dan 26% 

menjawab sangat setuju.  

d. Deskriptif Responden Berdasarkan Agama 

responden pada penelitian ini adalah sebanyak 40 

responden. 100% responden beragama Islam, artinya tidak ada 

responden yang beragama hindu, budha, kristen atau agama lainya. 

Pada variabel infrastruktur pertanyaan pada instrumen sebanyak 10 

pertanyaan. Sebanyak 10% responden menjawab sangat tidak setuju, 

24% menjawab tidak setuju, 24% menjawab netral, 35% menjawab 

setuju dan 7% menjawab sangat setuju. Pada variabel etika bisnis 

islam pertanyaan pada instrumen sebanyak 8 pertanyaan. Sebanyak 

2% responden menjawab sangat tidak setuju, 19% menjawab tidak 

setuju,  30% menjawab netral, 41% menjawab setuju dan 8% 
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menjawab sangat setuju. Pada variabel keputusan pembelian 

pertanyaan pada instrumen sebanyak 6 pertanyaan. Sebanyak 3% 

responden menjawaba sangat tidak setuju, 9% menjawab tidak setuju, 

17% menjawab netral, 50% menjawab setuju dan 21% menjawab 

sangat setuju. 

 

2. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat 

kevalidan dan kesahihan suatu instrumen.156  Penghitungan validitas ini 

menggunakan SPSS versi 21 dan microsoft excel . 

a. Validitas Panelis 

Hasil dari validitas panelis yang telah ditandatangani oleh 

pakar menyatakan bahwa instrumen penelitian ini sudah valid dan 

dapat digunakan. Hanya saja terdapat perbaikan pada struktur kalimat 

dan penyederhanaan kalimat agar lebih efektif dan efisien. Kemudian 

terdapat pembenahan pada identitas responden, untuk efektifitas 

waktu responden dalam mengisi disarankan agar memberi opsi atau 

pilihan untuk mencentang, sehingga responden tidak memerlukan 

waktu banyak untuk mengisi instrumen penelitian ini.  

b. Validitas Isi 

Setelah rhitung diperoleh kemudian dibandingkan dengan rtabel 

dengan tingkat kepercayaan 95% atau α= 0,05 dengan dk= n-2. 

Keputusan pengujian validitas instrumen adalah157: 

 
156 Riduwan dan Sunarto, Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, 

Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2017), 348. 
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1) Item pernyataan dinyatakan valid apabila rhitung > rtabel 

2) Item pernyataan dinyatakan tidak valid apabila rhitung < rtabel 

Dalam penelitian ini, responden yang digunakan adalah 

sebesar 40 responden. Untuk sampel 40 Responden dengan alpha 

(α=5%) di dapat bahwa rtabel adalah sebesar 0,2573 atau setara dengan 

0,257. Berikut ini adalah hasil uji validitas dari kuesioner atau angket 

penelitian Pengaruh Infrastruktur dan Etika Bisnis Islam Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen di Pasar Wage Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Item  

Pertanyaan 

rhitung rtabel  Keterangan  

Infrastruktur 

(X1) 

Pertanyaan 1 

Pertanyaan 2 

Pertanyaan 3 

Pertanyaan 4 

Pertanyaan 5 

Pertanyaan 6 

Pertanyaan 7 

Pertanyaan 8 

Pertanyaan 9 

Pertanyaan 10 

0,497 

0,589 

0,405 

0,622 

0,500 

0,551 

0,706 

0,397 

0,347 

0,300 

0,257 

0,257 

0,257 

0,257 

0,257 

0,257 

0,257 

0,257 

0,257 

0,257 

Valid  

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 
157 Danang Sunyoto, Praktik SPSS Untuk Kasus, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 

114. 
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Etika Bisnis 

Islam (X2) 

Pertanyaan 1 

Pertanyaan 2 

Pertanyaan 3 

Pertanyaan 4 

Pertanyaan 3 

Pertanyaan 6 

Pertanyaan 7 

Pertanyaan 8 

0,425 

0,622 

0,467 

0,389 

0,656 

0,327 

0,512 

0,465 

0,257 

0,257 

0,257 

0,257 

0,257 

0,257 

0,257 

0,257 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Pertanyaan 1 

Pertanyaan 2 

Pertanyaan 3 

Pertanyaan 4 

Pertanyaan 3 

Pertanyaan 6 

0,749 

0,776 

0,481 

0,638 

0,539 

0,543 

0,257 

0,257 

0,257 

0,257 

0,257 

0,257 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Lihat lampiran 11. 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masing-masing 

item pertanyaan memiliki rhitung lebih dari rtabel (0,257) dan memiliki 

nilai positif. Dengan demikian butir pertanyaan dalam kuesioner 

penelitian ini dinyatakan valid. 

3. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengethui ketetapan suatu 

instrumen atau alat ukur didalam mengukur gejala yang sama walaupun 

dalam waktu yang berbeda. Menurut Sugiyono reliabilitas instrumen 

adalah suatu instrumennyang bila digunakan beberapa kali untuk 
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mengukur objek yang sama, maka akan menghasilkan data yang sama.158 

Hasil pengukuran yang memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi akan 

mampu memberikan hasil yang terpercaya. 

Pengujian reliabilitas diukur dengan menggunakan SPSS versi 

21. pengujiannya didasarkan pada nilai dari Gutman Split Half Coeficient 

dan dibendingkan dengan rtabel. Apabila nilai Gutman Split Half Coeficient 

lebih besar dari rtabel maka instrumed tersebut dintakan reliabel. Apabila 

nilai Gutman Split Half Coeficient lebih kecil dari rtabel maka instrumen 

penelitian dinyatakan tidak reliabel. Nilai rtabel  pada uji reiabilitas ini 

sama dengan nilai rtabel dari 40 responden pada uji validitas yaitu sebesar 

0,257. Berikut adalah tabel hasil uji reliabilitas instrumen dari penelitian 

ini. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel 

Nilai 

Gutman Split 

Half Coeficient 

rtabel Keterangan 

Infrastruktur (X1) 0,376 0,257 Reliabel 

Etika Bisnis Islam (X2) 0,434 0,257 Reliabel 

Keputusan Pembelian (Y) 0,393 0,257 Reliabel 

Lihat lampiran 12. 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masing-masing item 

variabel memiliki nilai Gutman Split Half Coeficient lebih dari rtabel 

(0,257) dan memiliki nilai positif. Dengan demikian instrumen atau 

kuesioner penelitian ini dinyatakan reliabel. 

 
158 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2016),384. 
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D. Hasil Pengujian Deskriptif 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas digunakan untuk mengetahui apakah 

data atau sampel penelitian terdustribusi secara normal atau tidak. 

Dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas Kolmogorov-

Smirnov. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas 

Nilai sig. Kologorov-Smirnov Nilai α 

0,847 0,05 

Lihat lampiran 13. 

Tabel di atas menunjukan besarnya nilai signifikan 

Kolmogorov-Smirnov adalah 0,847 lebih besar dari nilai signifikan 

0,05 sehingga dapat diambil keutusan bahwa data pada penelitian ini 

berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas dapat diketahui melali nila dari Variance 

Inflation Factor (VIF) atau nulai tolerance dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. Uji multikoliniaritas 

bertujuan untuk menguji apakan model regresi ditemukan adanya 

korelasi (hubungan kuat) antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

antara variabel bebas atau tidak terjadi gela multikolinieritas. Berikut 

adalah tabel hasil uji multikolinieritas penelitian ini: 
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Tabel 4.3 

Tabel Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

 Infrastruktur (X1) 

0,993 1,007 

Non 

multikolinieritas 

Etika bisnis islam 

(X2) 

0,993 1,007 

Non 

multikolinieritas 

Lihat lampiran 14. 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada 

variabel infrastruktur X1 memiliki nilai Tolerance sebesar 0,993. Nilai 

tersebut lebih besar dibandingakan nilai 0,10 maka dapat disimpulkan 

bahwa  dalam model regresi tersebut tidak terjadi multikolinieritas. 

Begitu pula dengan nilai VIF yang menunjukan angaka 1,007 lebih 

kecil dari 10 sehingga memperkuat kesimpulan non multikolinieritas 

pada regresi tersebut. Variabel X2 memliki kesimpulan yang sama 

sebab memiliki nilai Tolerance dan VIF yang sama. 

c. Pengujian Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam sebuah model regresi terjadi ketika ketidaksamaan varian dari 

residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. berikut adalah 

tabel hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini: 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel 

Nilai Sig. 

hasil 

output 

Signifikansi 

(α) 
Keterangan 

 Infrastruktur 

(X1) 

0,350 0,05 

Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Etika bisnis islam 

(X2) 

0,341 0,05 

Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Lihat lampiran 13. 

Berdasarkan hasil output tersebut diketahui bahwa nilai 

signifikansi dari variabel X1 adalah sebesar 0,350, nilai tersebut lebih 

besar dibandingkan nilai signifikansi 0,05. Kemudian nilai 

signifikansi hasil output untuk variabel X2 menunjukan nilai 0,341 

juga lebih besar dibandingkan nilai signifikansi 0,05. Sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 

dalam mode regresi tersebut. 

d. Uji Autokrelasi 

Uji Autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang 

dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di 

dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Oleh karena itu, 

apabila asumsi autokorelasi terjadi pada sebuah model prediksi, maka 

nilai disturbance tidak lagi berpasangan secara bebas, melainkan 

berpasangan secara autokorelasi. Berikut ini adalah tabel hasil uji 

autokorelasi : 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi 

Nilai Durbin-Watson Nilai dU  Nilai 4-dU 

1.916 1,6000 2,4000 

Lihat lampiran 16. 

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa nilai 

Durbin-Watson adalah sebesar 1,916. kemudian pada taraf 

signifikansi 5% dengan k (variabel independen) adalah 2 dan jumlah 

sampel (N) adalah 40 maka diperoleh nilai dL sebesar 1,3908 dan dU 

sebesar 1,6000 pada tabel distribusi nilai Durbin-Watson. 

Nilai Durbin-Watson (d) sebesar 1,916 lebih besar dari nilai 

dU 1,6000 (1,916>1,6000) dan kurang dari 4-dU = 4 – 1,6000 = 2,400 

(1,916<2,400). Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan 

dalam uji Durbin-Watson di atas dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat masalah atau gejala autokorelasi. Dengan demikian maka 

analisis regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dilanjutkan. 

e. Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui rata-rata yang 

diperoleh dari kelompok data sampel terletak pada garis-garis lurus. 

Berikut ini adaah hasil pengujian linieritas pada penelitian pengaruh 

infrastruktur dan etika bisnis islam terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Pasar Wage Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Linieritas 

Fhitung Ftabel Keputusan  

2,154 3,230 Linier  

 

Pada tabel di atas diketahui bahwa nilai Fhitung 2,154 lebih 

kecil dari Ftabel 3,230 maka ada hubungan yang linier secara signifikan 

antara variabel independen dengan variabel dependen pada peneitian 

ini. 

2. Uji Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan perhitungan regresi berganda antara infrastruktur 

dan etika bisnis islam terhadap keputusan pembelian konsumen di Pasar 

Wage Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dengan dibantu program 

SPSS versi 21.0 dalam penghitungannya diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Ringkasan Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the Estimate 

1 ,595a ,354 ,319 2,589 

a. Predictors: (Constant), X1, X2 

Sumber: data yang diolah, Agustus 2019 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa besarnya nilai 

koefisien determinasi ditunjukan oleh nilai R2 pada Adjusted R Square 

yaitu sebesar 0,319 atau 31,9% yang artinya bahwa peran atau kontribusi 

semua variabel independen (infrstruktur dan etika bisnis islam) mampu 

menjelaskan variabel depeden (keputusan pembelian konsumen di Pasar   
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Wage Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo) sebesar 31,9% sedangkan 

sisanya 68,1% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam 

penelitian ini. 

Tabel 4.10 

Ringkasan Pengaruh Variabel Independen  

terhadap Variabel Dependen 

Nilai Fhitung Nilai Ftabel 

10,154 3,230 

Lihat lampiran 17. 

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen dapat dilihat dari nilai F pada tabel anova. Dari tabel 

tersebut, diperoleh nilai F sebesar 10,154 dengan signifikansi sebesar 

0,00. Dengan α = 0,05, df = 40 maka diperoleh nilai Ftabel sebesar 3,230. 

Karena nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel (10,154 > 3,230) maka 

infrastruktur dan etika bisnis islam berpengaruh secara simultan terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Pasar Wage Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo. 

Tabel 4.10 

Fungsi Regresi Linier Berganda 

Nilai a Nilai b1 Nilai b2 

3,840 0,239 0,425 

Lihat lampiran 17. 

Berdasarkan tabel tersebut, maka persamaan regresi linier 

berganda yang terbentuk adalah: 

Y = a + b1X1 + b2X2 
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Y =  3,840 + 0,239X1 + 0,425X2 

Berdasarkan persamaan diatas dapat diketahui bahwa: 

a. a = 3,840 adalah bilangan konstan yang berarti apabila variabel 

bebas infrastruktur (X1) dan etika bisnis islam (X2) sama dengan 0, 

maka besarnya variabel keputusan pembelian konsumen di Pasar   

Wage Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo (Y) adalah 3,840 

satuan. 

b. b1 = 0,239 adalah nilai koefisien regresi variabel infrastruktur (X1) 

yang berarti setiap peningkatan atau penambahan variabel 

infrastruktur (X1) sebesar satu satuan, maka variabel terikat 

keputusan pembelian konsumen (Y) akan meningkat sebesar 0,239 

satuan. 

c. b2 = 0,425 adalah nilai koefisien regresi variabel etika bisnis islam 

(X2) yang berarti setiap peningkatan atau penambahan variabel 

etika bisnis islam (X2) sebesar satu satuan, maka variabel terikat 

keputusan pembelian konsumen (Y) akan meningkat sebesar 0,425 

satuan. 

Pada uji regresi linier berganda ini dapat dijelaskan bahwa 

nilai Y sebesar 3,840 apabila nilai X1 dan X2 adalah 0. Apabila nilai X1 

bertambah satu satuan maka nilai Y akan bertambah sebesar 0,239. 

Apabila nilai X2 bertambah satu satuan maka nilai Y akan bertambah 

sebesar 0,425. 
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E. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Signifikansi Parameter Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

secara parsial antara variabel infrastruktur terhadap keputusan pembelian 

konsumen dan antara etika bisnis islam terhadap keputusan pembelian 

konsumen secara parsial. Uji t dilakukan dengan dua cara yaitu dengan 

melalui perbandingan nila thitung dengan ttabel dengan taraf signifikan α = 

0,03 atau 3% dengan kriteria: 

e) Apabila nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel maka hipotesis diterima 

f) Apabila nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel maka hipotesis tidak 

diterima 

Atau bisa melalui perbandingan nilai signifikan α = 0,03 dengan hasil 

nilai signifikan hitungan dengan kriteria: 

c) Apabila nilai taraf signifikan hitung lebih besar dari nilai α = 0,03  

maka hipotesis tidak diterima. 

d) Apabila nilai taraf signifikan hitung lebih kecil dari nilai α = 0,03  

maka hipotesis diterima. 

Berikut ini adalah hasil uji t dari analisis regresi inier 

sederhana antara variabel X1 dengan Y dan antara variabel X2 dengan Y. 

a. Pengaruh infrastruktur (X1) terhadap keputusan pembelian konsumen 

(Y) di Pasar   Wage Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji t Variabel Infrastruktur 

Nilai thitung Nilai ttabel 

2,975 2,021 

Lihat lampiran 18. 

Dari tabel coeficient hasil analisis regresi linier berganda 

diatas diperoleh nilai t untuk variabel X1 adalah sebesar 2,975 dan 

signifikansi sebesar 0,05. Dengan α = 0,05 dan df = 40 maka diperoleh 

nilai ttabel sebesar 2,021. Karena nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel 

(2,975 < 2,021) sehingga dapat disimpulkan bahwa: 

H1:Infrastruktur berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Pasar   Wage Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo dapat diterima. 

b. Pengaruh etika bisnis islam (X2) terhadap keputusan pembelian 

konsumen (Y) di Pasar   Wage Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji t Variabel Etika Bisnis Islam 

Nilai thitung Nilai ttabel 

3,129 2,021 

Lihat lampiran 18. 

Dari tabel coeficient hasil analisis regresi linier sederhana 

diatas diperoleh nilai t adalah sebesar 2,975 dan signifikansi sebesar 

0,03. Dengan α = 0,05 dan df = 40 maka diperoleh nilai ttabel sebesar 

2,021. Karena nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel (3,129 > 2.021) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa: 
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H2:Etika bisnis islam berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Pasar   Wage Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo dapat diterima. 

c. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh secara bersamaan dari variabel independen yaitu 

variabel infrastruktur dan variabel etika bisnis islam terhadap variabel 

dependen keputusan pembelian konsumen. Dari hasil regresi linier 

berganda diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji F  

Nilai Fhitung Nilai Ftabel 

10,154 3,230 

Lihat lampiran 19. 

Dari tabel tersebut, diperoleh nilai F sebesar 10,154 dengan 

signifikansi sebesar 0,00. Dengan α = 0,05, df = 40 maka diperoleh 

nilai Ftabel sebesar 3,230. Karena nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel 

(10,154 > 3,230) maka dapat disimpulkan bahwa: 

H3: Infrastruktur dan etika bisnis islam berpengaruh secara simultan 

terhadap keputusan pembelian konsumen di Pasar   Wage 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dapat diterima. 
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F. Pembahasan 

1. Pengaruh variabel infrastruktur terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Pasar   Wage Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada penelitian ini 

diketahui bahwa infrastruktur berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Pasar   Wage Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo. Dari tabel coeficient hasil analisis regresi linier berganda 

diatas diperoleh nilai t untuk variabel X1 adalah sebesar 2,975 dan 

signifikansi sebesar 0,05. Dengan α = 0,05 dan df = 40 maka diperoleh 

nilai ttabel sebesar 2,021. Karena nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel 

(2,975 < 2,021) sehingga pada akhirnya menyatakan bahwa H1, 

infrastruktur  berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian di Pasar   Wage Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo 

diterima. 

Hasil deskriptif jawaban responden untuk variabel infrastruktur 

pertanyaan pertama menunjukan bahwa sebesar 3% menjawab sangat 

tidak setuju, 33% menjawab tidak setuju, 10% menjawab netral, 48% 

menjawab setuju dan 6% menjawab sangat setuju. Untuk pertanyaan 

kedua sebanyak 3% menjawab sangat tidak setuju, 30% menjawab tidak 

setuju, 13% menjawab netral, 46% menjawab setuju dan 6% menjawab 

sangat setuju. Untuk pertanyaan ketiga sebanyak 0% menjawab sangat 

tidak setuju, 16% menjawab tidak setuju, 36% menjawab netral, 33% 

menjawab setuju dan 13% menjawab sangat setuju. Untuk pertanyaan 

keempat sebanyak 10% menjawab sangat tidak setuju, 29% menjawab 
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tidak setuju, 21% menjawab netral, 37% menjawab setuju dan 3% 

menjawab sangat setuju. Untuk pertanyaan kelima sebanyak 18% 

menjawab sangat tidak setuju, 38% menjawab tidak setuju, 31% 

menjawab netral, 13% menjawab setuju dan 0% menjawab sangat setuju. 

Untuk pertanyaan keenam sebanyak 12% menjawab sangat tidak setuju, 

38% menjawab tidak setuju, 39% menjawab netral, 7% menjawab setuju 

dan 4% menjawab sangat setuju. Untuk pertanyaan ketujuh sebanyak 34% 

menjawab sangat tidak setuju, 33% menjawab tidak setuju, 12% 

menjawab netral, 21% menjawab setuju dan 0% menjawab sangat setuju. 

Untuk pertanyaan kedelapan sebanyak 8% menjawab sangat tidak setuju, 

8% menjawab tidak setuju, 46% menjawab netral, 34% menjawab setuju 

dan 4% menjawab sangat setuju. Untuk pertanyaan kesembilan sebanyak 

3% menjawab sangat tidak setuju, 0% menjawab tidak setuju, 38% 

menjawab netral, 46% menjawab setuju dan 13% menjawab sangat 

setuju. Untuk pertanyaan kesepuluh sebanyak  0% menjawab sangat tidak 

setuju, 6% menjawab tidak setuju, 12% menjawab netral, 64% menjawab 

setuju dan 18% menjawab sangat setuju. Untuk pertanyaan terakhir 

sebanyak  13% menjawab sangat tidak setuju, 38% menjawab tidak 

setuju, 7% menjawab netral, 39% menjawab setuju dan 3% menjawab 

sangat setuju. 

Menurut Ma’ruf terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen yaitu faktor 

pribadi dan faktor lingkungan. Faktor pribadi dibagi menjadi dua 

yaitu faktor internal dan kondisi kejiwaan konsumen. Faktor 

internal konsumen yang meliputi usia, pekerjaan, kondisi 

keuangan, gaya hidup, dan kepribadian. Kemudian dari sisi 

kejiwaan atau psikologis konsumen meliputi motivasi, persepsi, 

perilaku dan pembelajaran. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan 
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yang meliputi faktor, budaya, faktor sosial, faktor teknologi dan 

faktor infrastruktur.159 

Berdasarkan teori diatas sangat jelas bahwa infrastruktur 

mempengaruhi keputusan konsumen sesui dengan hasil penelitian skripsi 

ini. Infrastruktur merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi 

keputusan seseorang dalam menkonsumsi barang atau jasa. 

Dalam penelitian sebelumnya atas Skripsi berjudul “Analisis 

Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pembangunan Ekonomi 

Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2013 Dalam Prespektif Ekonomi 

Islam” yang ditulis oleh Annisa Inayatui Aini  mahasiswi fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung. Dari hasil penelitian yang dilakukan tidak 

ada pengaruh secara signifikan antara pembangunan infrastruktur dengan 

pembangunan ekonomi Kota Bandar lampung. Pembangunan ekonomi 

juga memiliki hubungan terhadap keputusan pembelian. Sebab pada 

pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran transaksi masyarakat di 

pasar atau tempat transaksi lain, dan secara tidak langsu g terjadinya 

transaksi tersebut dipengaruhi oeh keputusan pembelian konsumen. 

2. Pengaruh variabel etika bisnis islam terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Pasar   Wage Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

Dari hasil penghitungan yang dilakukan terbukti bahwa 

terdapat pengaruh antara etika bisnis islam terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Pasar   Wage Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Dari 

tabel coeficient hasil analisis regresi linier sederhana diatas diperoleh nilai 

 
159 Yoga Megantoro, “Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi dan Daya Jual 

Kembali terhadap Keputusan Pembelian Kendaraan Bermotor Yamaha Mio di Surakarta”, Skripsi, 

(Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), 3. 
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t adalah sebesar 2,975 dan signifikansi sebesar 0,03. Dengan α = 0,05 dan 

df = 40 maka diperoleh nilai ttabel sebesar 2,021. Karena nilai thitung lebih 

besar dari nilai ttabel (3,129 > 2.021). Oleh karena itu H0 ditolak dan H2 

diterima, sehingga variabel etika bisnis islam berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen di Pasar   Wage 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo 

Hasil deskriptif jawaban responden untuk variabel etika bisnis 

islam pertanyaan pertama menunjukan bahwa sebesar 0% menjawab 

sangat tidak setuju, 11% menjawab tidak setuju, 0% menjawab netral, 

73% menjawab setuju dan 16% menjawab sangat setuju. Untuk 

pertanyaan kedua sebesar 0% menjawab sangat tidak setuju, 24% 

menjawab tidak setuju, 62% menjawab netral, 9% menjawab setuju dan 

3% menjawab sangat setuju. Untuk pertanyaan ketiga sebesar 3% 

menjawab sangat tidak setuju, 43% menjawab tidak setuju, 43% 

menjawab netral, 8% menjawab setuju dan 1% menjawab sangat setuju. 

Untuk pertanyaan keempat sebesar 0% menjawab sangat tidak setuju, 

20% menjawab tidak setuju, 37% menjawab netral, 40% menjawab setuju 

dan 3% menjawab sangat setuju. Untuk pertanyaan kelima sebesar 10% 

menjawab sangat tidak setuju, 33% menjawab tidak setuju, 48% 

menjawab netral, 3% menjawab setuju dan 6% menjawab sangat setuju. 

Untuk pertanyaan keenam sebesar  3% menjawab sangat tidak setuju, 0% 

menjawab tidak setuju, 21% menjawab netral, 68% menjawab setuju dan 

8% menjawab sangat setuju. Untuk pertanyaan ketujuh sebesar 1% 

menjawab sangat tidak setuju, 18% menjawab tidak setuju, 24% 
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menjawab netral, 46% menjawab setuju dan 11% menjawab sangat 

setuju. Untuk pertanyaan kedua sebesar 1% menjawab sangat tidak setuju, 

1% menjawab tidak setuju, 3% menjawab netral, 79% menjawab setuju 

dan 14% menjawab sangat setuju. 

“Karakter dan perilaku pedagang di pasar   telah turut 

menyebabkan kondisi pasar menjadi tidak nyaman, kumuh, hancur dan 

semrawut”.160 Mereka rela memalsukan identitas barang demi menarik 

pengunjung. Barang yang sebenarnya buatan dalam negeri bisa mereka 

katakan barang tersebut adalah impor. “Pedagang kerap menipu 

konsumen dengan mempermainkan timbangan yang tidak semestinya”.161 

Hal tersebut telah memberi pengaruh pada konsumen dalam memutuskan 

kegiatan konsumsi mereka di pasar. Secara tidak langsung etika bisnis 

pedagang mempengaruhi keputusan konsumen. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Skripsi berjudul 

“Pengaruh Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen 

di Pasar Rukoh Banda Aceh” yang ditulis oleh Ivana Anggraini 

mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Berdasarkan penelitian 

ini Etika bisnis berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Minat beli 

monsumen akan menimbulkan keputusan pembelian. Proses keputusan 

didahului oleh minat dari konsumen. Sehingga Etika bisnis akan 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen secara signifikan. 

 
160 Herman Malano, Selamatkan Pasar  , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 

63-64. 
161 Ibid., 14. 



125 

 

3. Pengaruh variabel infrastruktur dan etika bisnis islam terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Pasar   Wage Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo. 

Hasil pengujian pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara bersama-sama dapat dijelaskan melalui uji F. 

Dari tabel tersebut, diperoleh nilai F sebesar 10,154 dengan signifikansi 

sebesar 0,00. Dengan α = 0,05, df = 40 maka diperoleh nilai Ftabel sebesar 

3,230. Karena nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel (10,154 > 3,230) 

maka dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang artinya variabel 

infrastruktur dan etika bisnis islam berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian konsumen di Pasar   Wage Kecamatan 

Jetis Kabupaten Ponorogo. 

Hasil deskriptif jawaban responden untuk variabel keputusan 

pembelian  pertanyaan pertama menunjukan bahwa sebesar 3% menjawab 

sangat tidak setuju, 12% menjawab tidak setuju, 6% menjawab netral, 

46% menjawab setuju dan 31% menjawab sangat setuju. Untuk 

pertanyaan kedua sebesar 3% menjawab sangat tidak setuju, 3% 

menjawab tidak setuju, 0% menjawab netral, 36% menjawab setuju dan 

34% menjawab sangat setuju. Untuk pertanyaan ketiga sebesar 3% 

menjawab sangat tidak setuju, 1% menjawab tidak setuju, 28% menjawab 

netral, 60% menjawab setuju dan 6% menjawab sangat setuju. Untuk 

pertanyaan keempat sebesar 0% menjawab sangat tidak setuju, 3% 

menjawab tidak setuju, 6% menjawab netral, 62% menjawab setuju dan 

27% menjawab sangat setuju. Untuk pertanyaan kelima sebesar 0% 
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menjawab sangat tidak setuju, 12% menjawab tidak setuju, 23% 

menjawab netral, 38% menjawab setuju dan 23% menjawab sangat 

setuju. Untuk pertanyaan terakhir sebesar 0% menjawab sangat tidak 

setuju, 22% menjawab tidak setuju, 38% menjawab netral, 40% 

menjawab setuju dan 0% menjawab sangat setuju. 

Menurut teori Jin dan Kim faktor yang mempengaruhi 

motivasi konsumen hingga memunculkan keputusan pembelian salah 

satunya adalah atribut toko. Atribut toko adalah persepsi yang dimiliki 

atau melekat di benak konsumen atau masyarakat umum tentang suatu 

perusahaan, unit atau produk. Atribut toko dapat diukur berdasarkan 

kenyamanan fasilitas, pelayanan, kenyamanan berbelanja, keadaan atau 

atmosfer toko, harga yang kompetitif,  dan jenis barang yang dijual.162 

Budaya merupakan unit lingkungan sosial makro yang 

mempengaruhi perilaku konsumen. Unsur-unsur pada budaya antara lain 

nilai, norma, kebiasaan, larangan, mitos dan simbol. Secara tidak 

langsung unsur-unsur tersebut berhubungan erat dengan etika atau 

perilaku manusia. Nila-nilai umum dapat mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam menggunakan suatu produk. Nilai umum sendiri 

merupakan nilai-nilai abstrak yang dapat digeneralisasikan pada berbagai 

konteks perilaku. Kemudian terdpat norma yang juga memberikan 

pengaruh terhadap keputusan seseorang. Norma mengarahkan seseorang 

pada perilaku yang diterima atau tidak diterima. Dalam norma terdapat 

kebiasaan, larangan dan konvensi. Pada intinya, Budaya suatu masyarakat 

 
162 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen Teori dan Praktik, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2015), 88-89. 
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selalu berkembang. Perubahan tersebut membewa dampak pada perilaku 

anggota masyarakat dan akan mempengaruhi perilaku serta keputusan 

mereka sebagai konsumen.163 

  

 
163 Yuniarti, Perilaku Konsumen, 198-202. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Terdapat pengaruh antara infrastruktur dengan keputusan pembelian 

konsumen di Pasar Wage Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Hasil 

analisis regresi linier berganda diperoleh nilai t untuk variabel X1 adalah 

sebesar 2,975 dan signifikansi sebesar 0,05. Dengan α = 0,05 dan df = 40 

maka diperoleh nilai ttabel sebesar 2,021. Karena nilai thitung lebih besar 

dari nilai ttabel (2,975 > 2,021).  Dalam persamaan regresi linier berganda, 

besarnya pengaruh etika bisnis islam terhadap keputusan pembelian 

konsumen adalah sebesar 0,239 artinya, variabel infrastruktur akan 

mempengaruhi pertambahan nilai Y atau variabel Keputusan Pembelian 

sebesar 0,239 apabila variabel infrastruktur mengalami penambahan 

sebesar satu satuan. Hal ini menunjukan adanya hubungan positif antara 

variabel infrastruktur  dengan keputusan pembelian konsumen di Pasar  

Wage Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

2. Terdapat pengaruh antara etika bisnis islam dengan keputusan pembelian 

konsumen di Pasar Wage Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Hasil 

analisis regresi linier berganda diperoleh nilai t untuk variabel X2 adalah 

sebesar 3,129 dan signifikansi sebesar 0,03. Dengan α = 0,05 dan df = 40 

maka diperoleh nilai ttabel sebesar 2,021. Karena nilai thitung lebih besar 

dari nilai ttabel (3,129 > 2,021. Besarnya pengaruh etika bisnis islam 

terhadap keputusan pembelian konsumen adalah sebesar 0,425, artinya 
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setiap terjadi kenaikan etika bisnis islam sebesar satu satuan maka akan 

meningkatkan keputusan pembelian konsumen sebesar 0,425. Hal ini 

menunjukan adanya hubungan positif antara variabel etika bisnis islam 

dengan keputusan pembelian konsumen di Pasar  Wage Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo. 

3. Terdapat hubungan atau pengaruh antara infrastruktur dan etika bisnis 

islam dengan keputusan pembelian konsumen di Pasar Wage Kecamatan 

Jetis Kabupaten Ponorogo. Hasil uji simutan menunjukan bahwa nilai 

Fhitung adalah sebesar 10,154 lebih besar dari nilai Ftabel 3,230, maka 

infrastruktur dan etika bisnis islam berpengaruh secara simultan terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Pasar Wage Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo.   
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B. Saran  

1. Sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukan bahwa etika bisnis islam 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di Pasar 

Tradisional Wage Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Diharapkan 

pada pedagang yang ada di Pasar Tradisional Wage Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo untuk lebih meningkatkan etika bisnis dalam 

kegiatan usahanya sehingga hal tersebut akan meningkatkan minat dari 

para konsumen utuk berbelanja di pasar tradisional.  

2. Kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menambah wawasan lain dalam 

melakukan penelitian sejenis. 
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