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MOTTO

َ ض َح ََل ًل
َّ ت ال
ان ۚ ِإنَّه
ِ ط ِيبًا َو َل تَت َّ ِبعوا خط َوا
ِ َيا أَيُّ َها النَّاس كلوا ِممَّا ِفي أاْلَرأ
ِ ش أي َط
لَك أم عَدو م ِبين
Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan;
karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” ( QS. AlBaqarah ayat : 168)1
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QS. Al-Baqarah ayat : 168

iv

PERSEMBAHAN

Seiring dengan rasa Syukur yang teramat dalam atas karunia-Mu ya Allah,
dengan penuh kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada :
Bapak terhebatku Ramlan dan Ibu tersayangku Rosidah yang telah berusaha
mendidik, mengasuh dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang, tanpa
mengenal kata lelah demi kesuksesanku, Saarah salsabila (orang spesial), Heri
Antoni penolongku dan sahabat sejatiku (Agung Nofrianto. Rama Andika Putra,
Rangga Saputra, Tiurma Fauziah Siagian, Yuliana Sari) yang telah memberikan
semangat, do’a, motivasi, cinta dan kasih sayang kepadaku. Terima kasih banyak
saya ucapkan kepada pembimbing saya Ibu Dr. Rofiqoh Ferawati, SE,M,EI
(pembimbing 1) Bapak Addiarrahman, S.HI.,M.SI (pembimbing 2) Yang selalu
sabar dalam membimbing dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi
ini. Terimakasih untuk sahabat-sahabatku terimakasih atas kesetiaan, ketulusan
dan kasih sayang dan perhatiannya yang selalu memberikan keceriaan dukungan
dan semangat yang takkan terlupakan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

v

ABSTRAK

Ahmad Fiqi Solehuddin; Faktor Keputusan Pembelian Pada Konsumen Muslim di
Talang Banjar kota Jambi : Preferensi atau Etnisitas ?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor keputusan pembelian pada
konsumen muslim di talang banjar kota jambi dari sudut pandang faktor preferensi
dan etnisitas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriftif
kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, wawancara,
observasi. Sampel dalam penelitian ini adalah para konsumen yang ada di Talang
Banjar kota Jambi. Analisis yang digunakan adalah analisis domain, analisis
taksonomi, analisis komponesial dan analisis trianggulasi untuk mengecek
keabsahan data penelitian. Pada penelitian ini menggunakan alat ukur teori
keputusan pembelian yang di ambil dari sudut pandang faktor preferensi dan
etnisitas yang ditarik menjadi beberapa aspek diantaranya faktor preferensi yaitu
aspek harga, aspek ukuran dan aspek bentuk lalu faktor etnisitas dilihat dari aspek
karakteristik biologis dan fisik, aspek ciri-ciri kepribadian dan aspek nilai dan
norma budaya. Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwasanya faktor Preferensi
sangat mendominasi keputusan pembelian konsumen muslim dibandingkan
dengan faktor Etnisitas di Talang Banjar Kota Jambi.
Kata Kunci : Keputusan Pembelian, Preferensi, Etnisitas
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sepucuk Jambi Sembilan Lurah itu adalah semboyan yang dimiliki oleh
provinsi Jambi yang terletak secara geografis antara 0,45° Lintang Utara, 2,45°
Lintang Selatan dan antara 101,10°-104,55° Bujur Timur. Di sebelah Utara
berbatasan dengan Provinsi Riau, sebelah Timur dengan Selat Berhala, sebelah
Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatra Selatan dan sebelah Barat dengan
Provinsi Sumatra Barat dan Provinsi Bengkulu. Kondisi geografis yang cukup
strategis di antara kota-kota lain di provinsi sekitarnya membuat peran provinsi ini
cukup penting terlebih lagi dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah.
Kebutuhan industri dan masyarakat di kota-kota sekelilingnya didukung suplai
bahan baku dan bahan kebutuhan dari provinsi ini. Luas Provinsi Jambi yaitu
205.38 km² dengan 11 kecamatan dan 62 kelurahan, jumlah penduduk Kota Jambi
pada tahun 2017 berjumlah 591.134 jiwa dengan kepadatan 2.878 jiwa/km². 2
Jumlah etnis Tionghoa di Provinsi Jambi sebesar 37246 jiwa dari
3.515.017 jiwa.3 Awal keberadaan etnis Tionghoa di kota jambi di mulai sejak
zaman kekuasaan kerajaan Sriwijaya dan Melayu. Penduduk Jambi telah menjalin
hubungan dagang dengan orang-orang Tionghoa, pada waktu itu, orang-orang
Tionghoa menepatu daerah sekitar sungai dan pantai sebagai tempat tinggal
sekaligus tempat berdagang. Hal itu disebabkan sungai menjadi jalur transportasi
perdagangan. Budaya Tionghoa memiliki sejarah panjang dalam hal kepercayaan
2
3

Badan Pusat Statistik, “Kota Jambi Dalam Angka 2018”
Badan Pusat Statistik, “Hasil sensus penduduk 2010”
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dan menjadi tempat asal dari asal muasal berbagai tradisi agama filsafat di dunia,
Konghucu, Tao

ditambah Budha yang disebut "tiga pengajaran"

memiliki

pengaruh signifikan dalam pembentukan budaya Tionghoa.
Orang Cina di kota Jambi terbagi atas Cina Totok dan Cina peranakan,
kelompok pertama tetap Memegang teguh nilai-nilai budaya asal dan tetap
berkeinginan akan kembali ke Tiongkok suatu hari nanti, mereka hidup dan
tinggal di Jambi hanya untuk tujuan ekonomi saja dan tidak mau terlalu
bergabung dengan penduduk lokal.

sebaliknya kelompok kedua telah

menganggap bahwa Jambi dan Indonesia umumnya telah menjadi tanah air
mereka, sehingga semua yang dilakukan diperuntukkan untuk tanah air yang
baru.4
Kelurahan Talang Banjar memiliki 3.272 KK, dengan jumlah laki-laki
sebanyak 6.672 orang dan perempuan sebanyak 6.601 orang dengan total jumlah
warga Talang Banjar sebanyak 13.273 orang. Dari 13.273 orang terdapat 1.815
yang berusia 0-10 tahun, 3.443 yang berusia 11-16 tahun, dan 8.015 yang berusia
17 tahun ke atas, dengan jumlah kepadatan penduduk mencapai 4.185 jiwa/km2.
Pada kelurahan Talang Banjar terdapat berbagai macam agama mulai dari Islam
yang berjumlah 11554 orang, 320 orang yang beragama Kristen Katolik, 426
orang Kristen Protestan, 893 orang beragama Buddha, 80 orang beragama Hindu,
di talang banjar lebih tepatnya di Jl. Mayor Abd. Karta Wirana dapat disaksikan
bahwa setiap ruko yang ada di talang banjar rata-rata pedagangnya adalah orang
china dan bergerak di bidang kuliner dengan data sebagai berikut :
Siti Heidi Karmela dan Satriyo Pamungkas, “ Kehidupan Sosial Orang-orang Tionghoa
di Kota Jambi”,( Jurnal Ilmiah Dikdadya, 2016) , hal 61
4
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Toko Kuliner Etnis Tionghoa
Nama Toko
Kwetiau Ationg
Pempek 888
Pempek Surya 28
Luck Eat
Martabak Sinar Bangka
Pempek 89
Pecel Lele Tiga Putri
Pempek Sukses
Bakmie Khek Jambi
Koni Lestari
Kopi Tiam Kita
Rm Chef Min-min
Cakwe
Sapo Mi Yummy

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Toko Kuliner Etnis Tionghoa
No
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nama Toko
Pempek Asiong
Kue Tradisional
Nasi Kuning
Restauran Rio
Tip Top Bread and Cake
Ice Bean
Chick Eat
Toko Kerupuk Kemplang
Pempek Sumsel
Mie Pangsit Akai
Pempek Terang Bulan
RM Setia Jaya Seafood
RM Zen Berkah
Kwitiau Achun
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Aktivitas perekonomian yang berada di Talang Banjar bermacam-macam
umumnya didominasi oleh usaha kecil hingga usaha menengah dengan berikut :
Dalam Undang-Undang RI Nomor: 8 Tahun 1999 pasal 1 ayat 2 : tentang
perlindungan konsumen, konsumen didefinisikan sebagai “setiap pemakai barang
atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga,

orang

lain,

maupun

makhluk

yang

lain

dan

tidak

untuk

diperdagangkan”. Konsumen adalah semua anggota masyarakat yang menerima
uang dan kemudian membelanjakannya untuk pembelian barang atau jasa.6
Konsumen adalah orang atau organisasi yang membeli barang atau jasa untuk
dikonsumsi atau dijual kembali atau diolah menjadi barang lain lebih lanjut.7

5

Sumber data hasil survei toko kuliner tionghoa di jalan Mayor Abdul Karta Wirana
tanggal 13 November 2019
6
Ari Sudarman,” Teori Ekonomi Mikro”, (buku 1, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1984),
hal. 13
7
Sudarmiatin,” Model Perilaku Konsumen dalam Perspektif Teori dan Empiris pada
Jasa Pariwisata” ,( Jurnal Ekonomi Bisnis, Tahun 14 Nomor 1 Maret 2009), hal. 1
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Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam
mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk
keputusan yang mendahului dan menyusul tindakan ini. Menurut Schiffman dan
Kanuk yang dikutip oleh Ristiyanti Prasetijo dan John J.O.I Lhalauw dalam
bukunya ”perilaku konsumen” dikatakan bahwa perilaku konsumen merupakan
studi tentang bagaimana pembuatan keputusan baik individu, kelompok, ataupun
organisasi, membuat keputusan-keputusan beli atau melakukan transaksi
pembelian suatu produk dan mengkonsumsinya.8
Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa perilaku konsumen menyangkut
suatu proses keputusan sebelum pembelian serta tindakan dalam memperoleh,
memakai, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk. Perilaku konsumen muslim
adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh seorang muslim dimana dalam
memenuhi kebutuhannya tidak sekadar memenuhi kebutuhan individual (materi),
tetapi juga memenuhi kebutuhan sosial (spiritual). Konsumen muslim ketika
mendapatkan penghasilan rutinnya, baik mingguan, bulanan, atau tahunan, ia
tidak berpikir pendapatan yang sudah di raihnya itu harus di habiskan untuk
dirinya sendiri, tetapi karena kesadarannya bahwa ia hidup untuk mencari ridha
Allah, sebagian pendapatannya dibelanjakan di jalan Allah (Fisabilillah).
Selain mencari ridha Allah konsumen juga memiliki preferensi ataupun
selera untuk memenuhi kepuasan diri. Menurut Kotler preferensi konsumen
menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk jasa yang ada.9

8
Ristiyanti Prasetijo dan John J.O.I Lhalauw, “Perilaku Konsumen”, (Yogyakarta: Andi
Yogyakarta, 2004), hal. 9
9
Philip Kotler,” Manajemen Pemasaran, Prehalindo”,( Jakarta, Cet Ke-10, 2000 ), hal.
154.
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Preferensi merupakan kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu. Preferensi
juga diartikan sebagai pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap suatu
produk, barang atau jasa yang dikonsumsi.
Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab mendefinisikan
preferensi itu dapat diartikan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian
kepada orang dan bertindak terhadap orang. Aktifitas atau situasi yang menjadi
objek dari minat tersebut dengan disertai dengan perasaan senang atau puas.10
Berdasarkan hasil pengamatan lapangan banyak konsumen muslim yang
lebih tertarik untuk membeli produk kuliner di toko-toko tersebut, walaupun
masih ada toko yang tidak memiliki sertifikat halal. Dan rata-rata konsumen yang
beragama islam hanya mengatakan rasanya enak, seperti kata salah satu konsumen
namanya Dewi “ Rasanya enak , tempatnya bagus dan nyaman walaupun
harganya sedikit lebih mahal yang penting sih puas aja”11. Oleh karena itu peneliti
tertarik dengan judul “Faktor Keputusan Pembelian Pada Konsumen Muslim di
Talang Banjar Kota Jambi: Preferensi atau Etnisitas “
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan
permasalahan yang hendak di teliti adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana perilaku konsumen muslim di talang banjar ?
2. Faktor apakah yang menentukan keputusan pembelian kuliner pada
konsumen muslim di Talang Banjar ?
Rifa’atul Machmudah, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non
Muslim Menjadi Nasabah Di Bank Syariah”, (Skripsi : IAIN Wali Songo, Semarang, 2009) hal.
24.
11
Sumber data, wawancara konsumen oleh peneliti dengan Dewi selaku responden
penelitian, 10 Agustus 2019
10
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3. Bagaimana solusi untuk konsumen muslim di Talang Banjar ?
C. Batasan Masalah
Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu di adakan pembatasan
masalah yang akan di teliti. Penelitian ini akan di batasi pada konsumen muslim
Pempek Asiong, Pempek Sumsel dan Kue Tradisional di Talang Banjar
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini
adalah:
1. Untuk mengetahui perilaku konsumen muslim di talang banjar.
2. Untuk mengetahui yang menentukan keputusan pembelian kuliner pada
konsumen muslim di Talang Banjar.
3. Untuk memberikan solusi kepada konsumen muslim di Talang Banjar.
E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang di berikan dari penelitian ini adalah :
1. Bagi penulis, menambah wawasan mengenai permasalahan yang
penulis teliti
2. Bagi perguruan tinggi, dapat menjadi sumber rujukan referensi sebagai
penelitian selanjutnya.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai
dasar kajian selanjutnya yang berhubungan dengan etnisitan dan
preferensi konsumen muslim terhadap keputusan pembelian.
4. Bagi masyarakat, sebagai sumber atau referensi tentang pengetahuan
mengenai etnisitas dan preferensi konsumen muslim secara umum.

7

F. Kerangka Teori
1.

Teori Hubungan Antara Preferensi dengan Keputusan Pembelian
Preferensi konsumen dapat berarti kesukaan, pilihan atau sesuatu hal

yang lebih disukai konsumen. Preferensi konsumen berhubungan dengan
harapan konsumen akan suatu produk yang disukainnya. Harapan konsumen
diyakini mempunyai harapan yang besar dalam menentukan kualitas produk
(barang dan jasa) dan kepuasan pelanggan . Preferensi konsumen
didefinisikan sebagai pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap
produk (barang dan jasa) yang dikonsumsi. Preferensi konsumen menunjukan
kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk yang ada. Pada tahap
evaluasi alternatif, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek dalam
kumpulan pilihan. atribut produk merupakan karakteristik suatu produk yang
berfungsi sebagai atribut evaluatif selama pengambilan keputusan dimana
atribut tersebut tergantung pada jenis produk dan tujuannya. Pelaku
pemasaran perlu mengerti alasan pada sikap ini, terutama pada atribut yang
diinginkan konsumen seperti pada tipe ciri dan tipe manfaat. Atribut pada
tipe ciri dapat berupa ukuran, atau karakteristik suatu produk (rasa, harga, dan
warna). Sementara atribut manfaat dapat berupa kesenangan yang
berhubungan dengan panca indera atau manfaat non material seperti
kesehatan. Oleh sebab itu, preferensi konsumen dapat diketahui dengan
mengukur tingkat kegunaan dan nilai relatif penting setiap atribut yang
terdapat dalam suatu produk. Atribut fisik yang ditampilkan pada suatu
produk dapat menimbulkan daya tarik pertama untuk mempengaruhi

8

konsumen. Penilaian terhadap produk menggambarkan sikap konsumen dan
mencerminkan

perilaku

konsumen

dalam

membelanjakan

atau

mengkonsumsi produk.
Persepsi dan preferensi ini akan menentukan niat beli konsumen
terhadap produk. Sangat penting untuk memperhatikan bahwa suatu
pembelian dapat direncanakan dalam suatu pengertian walau niat yang pasti
tidak dinyatakan secara verbal atau secara tertulis pada daftar belanja. Hal ini
adalah karena pembelanja menggunakan produk yang dipajang diatas rak
ditempat jual barang masal sebagai daftar belanja pengganti. Peragaan
memberikan pengingatan akan suatu kebutuhan, dan pembelian pun
dicetuskan. Ini kerap dirujuk sebagai pembelian berdasakan impuls.12
2.

Teori Hubungan Etnisitas dengan Keputusan Pembelian
Ketika perusahaan bisnis dan konsumen dunia berusaha untuk menjadi

lebih global, masih ada kekuatan penghambat yang kuat, dan etnis salah
satunya. lebih lanjut, meningkatnya imigrasi dan pariwisata ke negara-negara
seperti Amerika Serikat, china, dan Australia telah merangsang meningkatnya
kebutuhan penelitian dan minat untuk memahami pengaruh etnisitas pada
perilaku penjual-pembeli dan perilaku konsumen. namun pengaruh etnis
masih sedikit diteliti, mungkin karena alasan politik, di kalangan akademisi,
etnisitas aktual atau yang dirasakan adalah konstruksi sebab akibat yang jelas
relevan dan sangat nyata dalam perilaku bisnis dan konsumen sehingga tidak
dapat diabaikan sebagai bidang studi ilmiah.
12
Rifa’atul Machmudah, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non
Muslim Menjadi Nasabah Di Bank Syariah”, (Skripsi : IAIN Wali Songo, Semarang, 2009) hal.
24.

9

Etnis adalah istilah yang berasal dari kata benda yunani ethnos, artinya
bangsa atau orang, dan masih mempertahankan makna dasar ini. etnisitas
berasal dari kata yunani ethnikos, kata sifat dari ethnos, berarti kondisi milik
kelompok etnis tertentu. makna istilah “kelompok etnik” paling baik
digambarkan oleh rumah hakim Inggris pada tahun 1979 :
“suatu kelompok dapat dikenali dari segi asal-usul etniknya jika suatu segmen
populasi dibedakan dari yang lain dengan kombinasi yang cukup dari
kebiasaan bersama, kepercayaan, tradisi dan karakteristik yang berasal dari
masa lalu yang sama atau terjadi bersama, bahkan jika tidak diambil dari
istilah biologis adalah stok ras yang umum. kombinasi itulah yang memberi
mereka identitas sosial yang ditentukan secara historis di mata mereka sendiri
dan di mata mereka yang berada di luar kelompok. mereka memiliki identitas
sosial yang berbeda berdasarkan tidak hanya pada kohesi dan solidaritas
kelompok tetapi juga pada keyakinan mereka sebagai pendahulunya.”13
Etnisitas dengan demikian merupakan karakteristik otomatis dari
keanggotaan kelompok ras dan proses identifikasi kelompok di mana orang
menggunakan label etnis untuk mendefinisikan diri mereka sendiri dan orang
lain.14 Etnisitas dapat dioperasionalkan secara obyektif berdasarkan konstitusi
genetik yang diwariskan atau secara subyektif berdasarkan pada identifikasi
rasial yang diadopsi seseorang atau yang ditugaskan orang lain kepada orang
tersebut. Kedua operasionalisasi konsep etnisitas memiliki relevansi untuk
perilaku bisnis dan konsumen.
a.

Konseptualisasi etnis yang diperluas
Konseptualisasi tiga komponen kami mendalilkan etnis terdiri dari:

13

National Population Council: Guide to Appropriate Use of Terminology Employed in
the Context of Immigration, Multiculturalism and Ethnic Affairs, Australian Government
Publishing Service, Canberra. 1987
14
Hui, M. K., Joy, A., and Laroche, M.: “Acculturation as a Determinant of Consumer
Behavior: Conceptual and Methodological Issues, in Winter Educators’ Conference, C. T. Allen
and T. J. Madden”, (eds. American Marketing Association, San Antonio, TX. 1992), hal. 466–473
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1) Karakteristik biologis dan fisik :
a) Perbedaan penampilan fisik (sebagai faktor stimulus).
b) Perbedaan biologis (sebagai faktor respons).
2) Ciri-ciri kepribadian
a) Perbedaan sifat kepribadian yang dipersepsikan (sebagai
faktor stimulus).
b) Perbedaan sifat kepribadian aktual (sebagai faktor respons).
3) Nilai dan norma budaya
a) Nilai dan norma yang berorientasi pada diri sendiri.
b) Nilai dan norma sosial-lainnya.
c) Nilai dan norma kontrol eksternal.
b.

Karakteristik Biologis dan Fisik
Perbedaan biologis dan fisik antara kelompok etnis telah

diabaikan oleh para ahli teori bisnis dan perilaku konsumen. Banyak
orang mungkin percaya bahwa berteori tentang penyebab perilaku
sebagian besar genetik ini adalah rasis. Namun, ada banyak bukti tentang
pentingnya penyebab ini. Penyebab biologis dan fisik tidak dapat
diabaikan dalam penjelasan komprehensif tentang perilaku bisnis atau
perilaku konsumen. Di sini, kami fokus pada dua aspek: penampilan fisik
etnis sebagai faktor stimulus dan perbedaan biologis sebagai faktor
respons.
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1) Perbedaan penampilan fisik (sebagai faktor stimulus)
Terdapat lima klasifikasi ras berdasarkan warna kulit, yang
masih berlaku sampai sekarang: Kaukasia (kulit putih), Mongolia
(kuning), Etiopia (hitam), Amerika (merah), dan Melayu (coklat).15
Tentu saja, warna kulit bukan satu-satunya karakteristik penampilan
fisik genetik di mana orang-orang dari kelompok ras yang berbeda
berbeda, orang juga berbeda dalam jenis rambut, tinggi, dan bentuk
kepala mereka.16 Meskipun ada beberapa perkawinan antar suku
bangsa, perbedaan fisik modal ini masih ada di sebagian besar
negara di dunia. Pengaruh penampilan fisik sebagai faktor stimulus
terwujud dalam interaksi pribadi antar individu, seperti dalam
perilaku penjual-pembeli. Meskipun tidak dipelajari secara luas,
pengaruh penampilan fisik dalam interaksi pribadi menemukan
tempat dalam negosiasi bisnis, dan dalam penjualan pribadi di
tingkat ritel. Dalam penjualan pribadi, penampilan fisik sering
dianggap sebagai faktor penting dalam merekrut penjualan.17
Sebagai contoh, "tinggi" dan "mengesankan secara fisik" adalah dua
kualitas yang diyakini diinginkan dan memang ditunjukkan untuk
menandai tenaga penjualan yang sukses sebagaimana diidentifikasi

Thomas A. Laveist,”Minority Populations and Health : An Introductions To Health
Disparities In The United States”, (United States: Jossey-Bass, 2005) hal : 16
16
Dobzhansky, T.: “Mankind Evolving”,(Yale UniversityPress, NewHaven, CT. 1962)
17
Kurtz,D.L.:”Physical Appearance and Stature: Important Variables in Sales
Recruiting”. (Jurnal Personalia 48 Desember1969): hal :981–983
15
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oleh produsen bahan bangunan industri.18 Sebagian besar ras Asia
secara inheren lebih pendek dan lebih lambat, sedangkan banyak ras
Afrika sebaliknya. Tentu saja, ini relatif terhadap ketinggian
pelanggan tipikal, yang cenderung berbeda dalam situasi penjualan
internasional. Hal-hal lain dianggap sama, interaksi yang lebih tinggi
biasanya diberikan lebih banyak wewenang.19
Namun, persepsi otoritas atau ketundukan dominasi relatif
karena fisik hanya satu jenis respon yang berasal dari perbedaan
etnis dalam penampilan fisik. Penampilan fisik (paling kuat warna
kulit tetapi juga jenis rambut, dan, untuk putih, warna mata) juga
merupakan awal isyarat (atau serangkaian isyarat) untuk atribusi
kepribadian, yaitu stereotip etnis-kelompok. Ini diperiksa, kemudian,
dalam komponen ciri kepribadian dari konseptualisasi kita.
2) Perbedaan Biologis (sebagai faktor Respons)
Penyebab biologis perilaku konsumen berada dalam informasi
yang dikodekan dalam serangkaian gen embrio. Beberapa gen ini
dibagi dengan masing-masing orangtua. Kombinasi unik gen sangat
menentukan perkembangan fisik individu dan kecenderungan
biologis. Populasi yang dimiliki orang tua individu dapat dianggap
sebagai kumpulan gen, yang merupakan sumber dari semua
informasi genetik untuk diteruskan ke generasi berikutnya. Populasi

18
Lamont, L. M., and Lundstrom, W. J.: “Identifying Successful Industria lSalesmen by
Personality and Personal Characteristics”. (Jurnal penelitian pemasaran 1977): hal : 517–529.
19
Molloy, J. G.: “Live for Success”, Morrow, New York. 1981
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kumpulan gen terbesar biasanya disebut sebagai ras20. Gagasan
genetik atau biologis ras sebagai kumpulan gen, atau populasi
pemuliaan, harus dibedakan dari definisi umum "ras," yang
digunakan orang biasa untuk membedakan kelompok besar orang
berdasarkan perbedaan penampilan fisik mereka. Pengkategorian ras
yang terakhir tidak selalu berarti bahwa kelompok-kelompok
tersebut memiliki kumpulan gen yang dapat dibedakan. Namun
demikian, seperti yang baru saja kami tekankan, aspek penampilan
fisik ras relevan dalam perilaku bisnis dan konsumen. Di sini,
bagaimanapun, kami fokus pada perbedaan biologis, yaitu genetik,
antar ras.
Perbedaan yang luar biasa dalam konsumsi makanan dan obatobatan dan juga perilaku kesehatan antar negara tidak dapat
dijelaskan sama sekali, seperti yang diyakini secara umum, oleh
pembelajaran budaya dan kondisi ekonomi.21 Penyebab terbesar
adalah perbedaan biologis etnis, yang menghasilkan juga perbedaan
ciri kepribadian yang mendasar (dibahas kemudian). Sebagai contoh,
untuk negara-negara barat maju tetapi termasuk Jepang, dari Lynn
dan Hampson melaporkan statistik multinasional bahwa perbedaan
dalam asupan makanan antar negara, dari yang terendah ke tertinggi,
di kalori per kapita per tahun, adalah 50%, perbedaan dasar yang luar
biasa, dan dari asupan kafein (kopi dan teh, bobot yang sesuai)
20
Allan Mazur dan Leon S. Robertson, “Biology And Social Behavior”, (New York : Free
press, 1972) hal : 27
21
Lynn, R.: “Personality and National Character”, (Pergamon, London. 1971) hal. 67

14

531%! Konsumsi rokok, , pada saat itu berbeda dari rendah ke tinggi
sebesar 593%; penyakit jantung koroner sebesar 528%; dan rawan
kecelakaan

sebesar 117%. Untuk mengklaim bahwa perbedaan

dalam konsumsi kategori-makro ini, yang bertentangan dengan tipe
atau preferensi merek, seluruhnya disebabkan oleh pembelajaran
budaya dan lingkungan fisik akan menjadi naif. Faktor biologis etnis
harus menjadi penyebab utama.22
Bukti kuat untuk menunjukkan bahwa tidak semua ras adalah
"terlahir sama" perilaku konsumen. Namun demikian, saat ini masih
ada dalam hal endowmen genetik mereka. Misalnya, kecenderungan
yang direplikasi secara luas untuk siswa Cina dan Jepang untuk
menunjukkan keunggulan modal pada tes kemampuan matematika,
tidak hanya di negara asal mereka, dan dibandingkan dengan siswa
latar belakang sosial-ekonomi yang sama,23 .untuk mengambil
contoh sepele, permainan komputer untuk anggota yang lebih muda
dari kelompok etnis ini.
Performa dan konsumsi olahraga adalah bidang lain yang jelas
di mana faktor etnis-biologis bersifat kausal. Sebagai contoh, selain
penjelasan sosial seperti ketersediaan fasilitas atau pelatih, tubuh
yang lebih maskulin dari kulit hitam gen Afrika (baik pria dan
wanita) dibandingkan dengan kulit putih pada dasarnya menjelaskan
Lynn, R., and Hampson, S.: “National Differences in Extraversion and Neuroticism”. (
British, jurnal psikologi sosial dan klinis 14 1975): hal : 223–240
23
Stevenson, H. W, dkk.: “Cognitive Performance and Academic Achievement of
Japanese, Chinese, and American Children, in Annual Progress in Child Psychiatry and Child
Development, S. Chess and A. Thomas, eds”., (Brunner/Mazel, New York. 1985), hal 324–350.
22
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representasi atlet hitam yang tidak proporsional. di antara pelari
cepat, pelari 400 meter, pelompat tinggi, petinju, dan pemain bola
basket.24 Partisipasi terbatas atlet hitam dalam olahraga air mungkin
karena lipatan kulit hitam lebih tipis dibandingkan dengan kulit
putih, yang mengintensifkan perasaan dingin selama periode yang
lama

di

dalam

air.

Perbedaan-perbedaan

ini,

tentu

saja,

mempengaruhi permintaan di antara kelompok-kelompok etnis untuk
peralatan olahraga yang relevan dan juga minat penonton dalam
olahraga ini.
c.

Ciri-Ciri Kepribadian
Sudah lama ada bahwa kelompok orang dengan kesatuan etnis

atau geografis (yang masih sangat berkorelasi, bahkan dengan
peningkatan mobilitas saat ini) memiliki ciri-ciri penting. Perbedaan
kepribadian antara bangsa-bangsa, seperti yang terungkap dalam studi
antropologis dan sosial-psikologis "karakter nasional", tidak hanya
bersifat perseptual. Ada perbedaan nyata yang mapan dalam distribusi
ciri-ciri kepribadian utama di berbagai kelompok etnis. Ciri-ciri
kepribadian ini memengaruhi cara informasi (termasuk informasi
pemasaran) diproses dan karenanya merupakan faktor respons penting
dalam perilaku bisnis dan konsumen.25
1) Perbedaan persepsi kepribadian (sebagai faktor Stimulus)

24

Leonard,II,W.M.:”A Sociological Perspective of Sport”, (Burgess,Minneapolis, MN.

1980)
Clark, T.: “International Marketing and National Character: A Review and Proposal
for an Integrative Theory”. (Jurnal Pemasaran 54 1990): hal 66–79.
25
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Perbedaan sifat-sifat kepribadian yang dirasakan yang dimiliki
oleh masing-masing kelompok nasional terhadap satu sama lain
merupakan faktor stimulus penting dalam situasi pemasaran antar
pribadi. Perbedaan sifat-sifat kepribadian yang dipersepsikan antara
kelompok-kelompok etnis adalah penting dalam studi stereotip etnis;
umumnya disetujui oleh para psikolog bahwa stereotip adalah
generalisasi

(atau

kepercayaan)

tentang

suatu

kelompok

kemungkinan besar, generalisasi mengenai persepsi prevalensi dari
sifat tertentu dalam suatu kelompok etnis.26
Beberapa klarifikasi harus dibuat tentang stereotip mengingat
konotasi yang biasanya negatif yang dibawa oleh istilah itu sendiri.
Pertama-tama, realitas sosial terlalu kompleks untuk bisa diwakili
oleh

siapa

pun

secara

akurat;

praktis

diperlukan

untuk

menyederhanakan interaksi sosial, di mana interaksi penjual-pembeli
adalah contoh yang penting. Di tempat kedua, stereotip fungsional,
bahwa pemaksaan pendengar terhadap stereotip sosial penutur yang
akan tetap dipaksakan jika isyarat keanggotaan kelompok yang
menonjol diberikan dibebaskan. naik sumber daya kognitif
pendengar untuk lebih akurat memproses informasi pesan yang
disajikan oleh pembicara. 27

26

Brigham, J. C.:” Ethnic Stereotyping”. (Psychological Bulletin 76 1971): hal 15–38
Macrae, C. N. dan Milne, A. B., Bodenhausen, G. V.: “Stereotypes as Energy-Saving
Devices: A Peek Inside the Cognitive Toolbox”. (Jurnal Kepribadian dan Psikologi Sosial 66
1994): hal 37–47
27
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Analogi dengan interaksi penjual-pembeli adalah pemahaman
masing-masing pihak terhadap pesan pihak lain, yaitu, apa yang
ditawarkan penjual dan apa yang diinginkan pembeli, ketika ada
isyarat etnis. Terakhir, ada kesalahpahaman yang tersebar luas
tentang apa yang disebut “fallacy” dari stereotyping. Kekeliruan
mendasar dari stereotip adalah, tentu saja, bahwa menugaskan
kepada individu sifat-sifat kepribadian yang dirasakan dari kelompok
di mana ia berada atau dianggap milik (ras, jenis kelamin, kelompok
kelas sosial, atau sebaliknya) tanpa menggunakan kualifikasi atau
“Memperbarui”

informasi;

pada

dasarnya

adalah

kekeliruan

menggantikan cara distribusi sifat untuk pengamatan individu
terhadap sifat itu. Tapi stereotip tidak sepenuhnya salah; mereka
biasanya berasal dari kebenaran (kelompok).
Dalam demonstrasi poin penting ini untuk satu kelompok etnis
(Amerika hitam), bila dibandingkan dengan insiden aktual dari data
Biro Sensus AS, luas penampang orang Amerika terbukti sangat
akurat dalam memperkirakan persentase orang kulit hitam Amerika,
dalam kaitannya dengan persentase semua orang Amerika yang telah
menyelesaikan sekolah menengah atas, memiliki kepala keluarga
perempuan, berada dalam kesejahteraan, dan sebagainya. Jadi,
meskipun merupakan kesalahan untuk terus menetapkan probabilitas
modal untuk setiap individu tanpa memperbarui, itu juga merupakan
kekeliruan secara fungsional untuk menetapkan probabilitas “netral”
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kepada anggota kelompok minoritas itu, sambil menunggu informasi
lebih lanjut.28
Relevansinya adalah bahwa sebagian besar interaksi penjual
pembeli dalam bisnis khususnya bisnis internasional, di mana
stereotip etnis sangat mungkin terlibat dan banyak interaksi perilaku
konsumen di ritel sangat tergantung pada "Kesan pertama" dan
memang

mungkin

sangat

tergantung

pada

mereka

untuk

pengembangan atau pengembangan "hubungan" dalam pemasaran
bisnis atau terjadinya atau tidak terjadi pembelian tunggal dalam
pemasaran ritel. Stereotip, etnis atau lainnya, oleh karena itu sangat
penting untuk dipahami oleh akademisi dan praktisi pemasaran.
Studi stereotip “karakter nasional” yang paling terkenal dan
kemudian direplikasi sebagai “trilogi Princeton”. Studi-studi ini,
yang dilakukan oleh mahasiswa Princeton, subjek yang bisa
dianggap kurang berprasangka dibandingkan orang Amerika pada
umumnya, menemukan stereotip kuat tentang kelompok etnis
termasuk Inggris, Irlandia, Italia, Jerman, Cina, Jepang, dan Amerika
hitam.29
Menindak lanjuti dengan stereotip orang kulit hitam Amerika,
mereka menemukan bahwa keberadaan kepribadian stereotip yang
dirasakan misalnya, malas, 80%; bodoh, 71%; kasar, 50%; jujur,

28
McCauley, C., and Stitt, C. L.: “An Individual and Quantitative Measure of
Stereotypes”. (Jurnal Kepribadian dan Psikologi Sosial 35 1978): hal 929–940
29
Katz, D., and Braly K.:” Racial Stereotypes of One Hundred College Students”. (Jurnal
Abonormal dan Psikologi Sosial 28: 1933): hal 280–290
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0,5% di mana di sini kita telah memilih ciri-ciri yang mungkin
relevan dengan interaksi bisnis sama kuatnya. Mereka kemudian
membagi subyek menjadi kelompok berprasangka rendah dan tinggi
berdasarkan median split pada Skala Rasisme Modern dan
menemukan, tidak terduga, bahwa subyek berprasangka rendah
mengaku tidak secara pribadi mendukung stereotip tersebut. sifat
atau mendukung kebalikannya (misalnya, jujur, 76%), sedangkan
subyek berprasangka tinggi mengakui keyakinan pribadi yang sekuat
stereotip (misalnya, jujur, 4%). Namun, laporan subyek yang
berprasangka rendah harus dianggap dengan skeptis, karena mereka
hampir pasti mengecilkan stereotip yang akan ditunjukkan oleh
subjek ini dalam praktik. 30
Stereotip etnis berfungsi sebagai sikap implisit (yaitu, mereka
secara otomatis dan tidak sadar muncul) bahkan di antara mereka
yang secara eksplisit menolak prasangka.31 Waktu seperti, tekanan,
seperti yang sering terjadi dalam situasi penjualan, juga mencegah
orang dari "tidak percaya" bahkan ketika mereka menyadari bahwa
kesan mereka mungkin salah.32
Secara sadar, ada juga kemungkinan penyensoran karena efek
"rasisme permusuhan", yang dibahas segera. Berlawanan dengan
McConahey, J. G.: “Modern Racism, Ambivalence, and the Modern Racism Scale,in
Prejudice,Discrimination and Racism, J.F.Dovidio and S. L. Gaertner,” (eds, Academic Press,
New York. 1986), hal 91–125
31
Greenwald, A. G., dan Banaji, M. R.: “Implicit Social Cognition: Attitudes, SelfEsteem, and Stereotypes”. (Psychological Review 102 1995): hal : 4–27.
32
Gilbert, D. T., Tafarodi, R. M., Malone, P. S.: “You Can’t Believe Everything You Read”.
(Jurnal kepribadian dan psikologi sosial 65 1993), hal: 221–233
30
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kepercayaan populer bahwa "stereotip memudar," bahwa itu adalah
faktor stimulus aktif yang lazim yang mempengaruhi hasil bisnis dan
konsumen tingkah laku. Dalam studi tentang bagaimana stereotip
etnis mempengaruhi perilaku konsumen, bidang yang paling banyak
diteliti mungkin adalah studi tentang efektivitas periklanan dengan
menggunakan berbagai karakter etnis dalam iklan. Sementara
sebagian besar penelitian menemukan pengaruh yang signifikan
untuk penampilan etnis presenter pada pemrosesan audiensi dari
informasi yang disajikan iklan,33 pengaruhnya seringkali tidak
seperti yang diharapkan dan tampaknya situasional. Misalnya, "teori
kekhasan"

memperkirakan

bahwa

semakin

rendah

proporsi

kelompok minoritas dalam populasi keseluruhan, semakin besar
kemungkinan rangsangan yang menunjuk minoritas.34 (seperti
karakter etnis dalam iklan) akan efektif. Namun, teori “rasisme
permusuhan,” yang diajukan dalam kaitannya dengan orang kulit
hitam di Amerika Serikat secara khusus, menunjukkan bahwa karena
nilai-nilai egaliter dan sikap ras yang negatif, orang kulit putih
sangat prihatin tentang tidak terlihat tidak menguntungkan terhadap

Qualls, W. J., and Moore, D. J.: “Stereotyping Effects on Consumers’ Evaluation of
Advertising: Impact of Racial Differences between Actorsand Viewers”. (Psychology and
Marketing 7 1990): hal :135–151.
34
McGuire, W. J.: “Search for the Self: Going Beyond Self-Esteem and the Reactive Self,
in Personality and the Prediction of Behavior,” , (Academic Press, New York. 1984), hal :. 73–
120
33
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orang kulit hitam dan lebih termotivasi untuk memproses, di cahaya
positif, pesan disajikan oleh orang kulit hitam.35
Persepsi pelanggan adalah prediktor signifikan dari kinerja
penjualan (yang diperingkat) untuk semua orang kecuali sifat
emosionalitas. Peringkat kepribadian dan peringkat kinerja pekerjaan
diukur secara independen (dalam hal pelanggan, mereka tidak
menilai kinerja sama sekali), dan tidak mungkin bahwa penilai
memiliki kinerja dalam pikiran, yang mungkin menghasilkan
korelasi palsu. Patut dicatat bahwa tiga dari lima sifat terakhir
kesesuaian, kesadaran, dan keterbukaan terhadap pengalaman
masing-masing dapat dianggap relevan secara teoritis dengan
perilaku penjual.
2) Perbedaan ciri kepribadian aktual ( sebagai faktor respon)
Dua ciri kepribadian introvert dan extrovert dan kecemasan
(juga disebut emosionalitas atau neuroticism) adalah fundamental.
Kedua sifat kepribadian ini memiliki komponen genetik yang sangat
besar dan hampir tidak berkorelasi.36 Mereka mendasar karena
kemungkinan dasar biologis mereka dalam tingkat aktivitas sistem
saraf kortikal atau pusat kronis dan tingkat aktivitas sistem saraf
emosional atau simpatis kronis. Perbedaan modal antara kelompok
etnis dalam dua sifat ini cenderung menjelaskan banyak perbedaan

35
Gaertner, S. L., and Dovidio, J. F.: “The Aversive Form of Racism in Prejudice,
Discrimination, and Racism”, (Academic Press, Orlando, FL. 1986 )
36
Eaves, L. J., Eysenck, H. J., and Martin N. G.: “Genes, Culture, and Personality”,
(Academic Press, San Diego, CA. 1989).
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internasional yang mencolok dalam makanan, obat-obatan, dan
perilaku kesehatan sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi,
kemakmuran, dan stabilitas politik penyebab “jelas” adalah
penjelasan yang tidak mungkin, orang Prancis cenderung netral pada
introvert tetapi tinggi pada extrovert (emosionalitas), sedangkan kulit
putih AS cenderung sangat ekstrovert dan rata-rata pada introvert.
Tingkat penyakit jantung berkorelasi positif dengan extraversion dan
berkorelasi negatif dengan emosi.37 Sesuai prediksi sifat kepribadian
ini, kejadian sebenarnya penyakit jantung di Amerika Serikat
(extraversion tinggi) sekitar tiga kali lebih tinggi daripada di
Perancis (emosionalitas tinggi). Tidak mungkin bahwa kegemaran
Amerika untuk mulai minum lebih banyak anggur merah, meniru
Prancis, akan menghilangkan perbedaannya.
Aspek kepribadian yang sebenarnya dari etnis adalah penyebab
perilaku konsumen. Ini layak mendapat perhatian khusus oleh para
peneliti konsumen. Fokusnya adalah pada konsumsi makro, tentu
saja, bukan pilihan merek.
d.

Nilai dan Norma Budaya
Komponen etnis yang paling banyak diteliti dalam perilaku

konsumen adalah nilai-nilai budaya dan norma-norma. Sejauh kelompok
budaya tumpang tindih dengan kelompok etnis, biasanya secara geografis,
maka budaya adalah komponen dari etnis. Sedangkan itu mungkin
37

Sainsbury,P.:”PsychosomaticDisorders andNeurosisinOut-Patients
General Hospital”. Jurnal Penelitian Psikosomatik 4 (1960): 261–273.
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dianggap hanya komponen yang berkorelasi, penelitian terbaru, dibahas
singkat, menunjukkan bahwa beberapa korelasi ini mungkin secara genetik
menyebabkan sebab-akibat ., "suatu nilai adalah keyakinan abadi bahwa
cara perilaku tertentu atau keadaan akhir keberadaan secara pribadi atau
sosial lebih disukai daripada mode perilaku yang berlawanan atau
sebaliknya atau keadaan akhir keberadaan."38 Nilai-nilai budaya
mempengaruhi

perilaku

melalui

norma-norma,

yang

merupakan

kepercayaan yang dipegang oleh konsensus kelompok mengenai aturan
perilaku untuk anggota individu.39
Nilai dan norma dianggap sepenuhnya diperoleh. Tetapi sedikit
yang diketahui adalah fakta bahwa nilai-nilai (jika bukan norma) memiliki
komponen genetik yang besar. Studi tentang kembar monozigot yang
dibangkitkan secara terpisah (MZA) versus kembar dizigotik sesama jenis
yang dibangkitkan secara terpisah (DZA) menunjukkan koefisien
heritabilitas median sekitar 0,65 untuk minat kejuruan dan waktu luang
(yang berarti bahwa 65% dari varian minat ini disebabkan oleh faktor
genetik) . Banyak dari minat kejuruan dan waktu luang ini adalah nilainilai dengan nama lain atau jelas mencerminkan nilai-nilai. "Minat"
dalam,40 misalnya, termasuk bersosialisasi, pekerja keras, kebugaran fisik,
pengambilan risiko, dan orientasi keagamaan versus kesenangan sensual
(sebagai nilai-nilai luas), dan perjalanan, musik, atletik, seni dan kerajinan,
Rokeach, M.: “Nature of Human Values”, (The Free Press. New York. 1973) hal : 5
Engel, J. F., Blackwell, R. D., and Miniard P. W.: “Consumer Behavior 7th ed”., (The
Dryden Press, Fort Worth, TX. 1993).
40
Lykken,D.T.,Bouchard,Jr.,T.J.,McGue,M.,Tellegen,A.:”Heritability of Interests: A
Twin Study”. (Jurnal Psikologi Terapan 78 1993): hal 649–661.
38
39
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dan perjalanan hutan belantara (lebih sempit Item gaya hidup tipe AIO).
Jika genetika dan etnisitas terkait, maka etnisitas dan nilai-nilai juga.
Dengan kata lain, sangat mungkin bahwa perbedaan modal dalam nilainilai antar negara memiliki penyebab etnis-biologis yang substansial.
Pada skema klasifikasi nilai untuk mencerminkan nilai kontrol diri,
sosial lainnya, dan kontrol eksternal.41
1) Nilai dan norma yang berorientasi pada diri sendiri.
Nilai dan norma yang berorientasi pada diri sendiri
mencerminkan tujuan dan pendekatan kehidupan yang diinginkan
oleh anggota masyarakat secara individu. Ini termasuk aktif / pasif,
material / nonmaterial, kerja keras / santai, gratifikasi yang tertunda /
gratifikasi langsung, gratifikasi / pantangan sensual, dan humor /
keseriusan. Bahwa jenis-jenis nilai ini mempengaruhi perilaku
konsumen sudah mapan (terutama dengan menentukan bobot penting
dari atribut produk dalam model multi-atribut pilihan konsumen
individu). Bahwa nilai-nilai orientasi diri ini berbeda antar kelompok
etnis yang bertepatan dengan kelompok budaya sangat jelas benar
dengan pengamatan sehari-hari sehingga bukti penelitian tampaknya
tidak perlu.
2) Nilai dan norma sosial-lainnya
Nilai dan norma

sosial-lain mencerminkan

pandangan

masyarakat tentang hubungan yang sesuai antara individu dan
Hawkins, D. I., Best, R. J., and Coney, K. A.: “Consumer Behavior: Implications for
Marketing Strategy”, (5th ed. Irwin, Homewood, IL. 1992).
41
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kelompok dalam masyarakat itu. Ini termasuk individu / kolektif,
orientasi romantis / non-romantis, dewasa / anak, maskulin / feminin,
kompetisi / kerjasama, dan pemuda / usia. Nilai-nilai seperti itu lebih
sulit untuk diamati secara langsung. Beberapa perbedaan terbesar
pada dimensi sosial-lain ini adalah antara Kaukasia dan konsumen
etnis Cina, yang, misalnya, mempengaruhi preferensi untuk banding
pribadi versus kelompok dalam iklan.42
3) Nilai dan norma kontrol eksternal
Nilai dan norma kontrol eksternal menentukan hubungan
masyarakat dengan lingkungan ekonomi, teknis, dan fisiknya. Ini
termasuk masalah kebersihan / tidak peduli, kinerja / status, tradisi /
perubahan, pengambilan risiko / keamanan, pemecahan masalah /
fatalistik, dan berorientasi alam / tidak berorientasi. Kebijakan
pemerintah mengatur kebijakan karena memengaruhi perilaku
konsumen (terutama perilaku konsumen wajib seperti membayar
pajak atau pemungutan suara) jelas mencerminkan jenis nilai ini,
yang oleh kelompok etnis.
Lima orientasi nilai : orientasi manusia-ke-alam (kontroleksternal), orientasi manusia-ke-dirinya (berorientasi-diri), orientasi
hubungan (sosial-lainnya), orientasi (kontrol eksternal), dan orientasi
aktivitas pribadi (sosial-lainnya).43 Ini juga mencakup empat dimensi

42
Yau, O. H. M.: “Consumer Behavior in China: Customer Satisfaction and Cultural
Values”, (Routledge, London. 1994). hal : 27
43
Kluckhohn, F. R., and Strodtbeck, F. L.: “48 Variations in Value Orientations,” (Row
Peterson, Evanston, IL. 1961).
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nilai

universal

jarak

kekuasaan

(sosial-lain),

penghindaran

ketidakpastian (kontrol eksternal), individualisme vs kolektivisme
(sosial-lain), dan maskulinitas vs feminitas (sosial -lain).44
Sementara hubungan antara nilai-nilai budaya dan perilaku
konsumen banyak diteliti, harus ditunjukkan bahwa sebagian besar
studi cenderung korelasional daripada bersifat prediktif.45 Hanya
beberapa penelitian yang memperlakukan etnis sebagai variabel
anteseden yang memengaruhi nilai-nilai pribadi, dan selanjutnya
perilaku konsumen. Selain itu, bukti penelitian menunjukkan adanya
hubungan kuat antara perbedaan biologis dan fisik dan kepribadian,
dan perbedaan dan nilai biologis-fisik, dan oleh karena itu antara ciri
dan nilai kepribadian etnis.46
Teori dan studi empiris sebelumnya cenderung mengusulkan
penjelasan budaya atau ekonomi untuk setiap perbedaan yang
ditemukan antara kelompok etnis. Penafsiran "yang benar secara
politis" ini mengabaikan pengaruh kuat dari faktor genetik. Faktorfaktor ini cenderung bertahan untuk masa mendatang dan karenanya
harus dipelajari.
Konsep tiga komponen (biologis-fisik, kepribadian, dan
budaya) konsepsi konstruksi etnis, yang lebih komprehensif tetapi

Hofstede,G.: “Culture’s Consequences : International Differences in Work Related
Values”,( Sage, Beverly Hills, CA. 1980).
45
Prakash, V., and Munson, J. M.: “Values, Expectations from the Marketing System and
Product Expectations”. (Psychology and Marketing 2 1985), hal : 279–296.
46
Triandis, H. C., dkk.: “Individualism and Collectivism: Cross-Cultural Perspectives on
Self-Ingroup Relationships”. (Jurnal Kepribadian dan Psikologi Sosial 54 1988), hal : 323–338.
44
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secara umum menjelaskan pengaruh luas etnisitas dalam perilaku
bisnis

dan

konsumen,

ada

banyak

aspek

terperinci

yang

membutuhkan penelitian. Meskipun luas, konseptualisasi baru ini
akan mendorong pemahaman yang lebih baik tentang perilaku
konsumen berbagai kelompok etnis. Selain itu, harus memberikan
implikasi penting bagi pemasar bisnis dan konsumen dalam
pengembangan

strategi

pemasaran

untuk

pelanggan

yang

diidentifikasi secara etnis dan untuk berbagai kelompok etnis, baik
dalam konteks domestik maupun internasional.47
3.

Etnis Tionghoa
Etnisitas adalah sebuah faktor fundamental dalam kehidupan manusia.

Ini adalah sebuah gejala yang terkandung dalam pengalaman manusia
meskipun definisi ini seringkali mudah diubah-ubah. Yang lain, seperti
antropolog Fredrik Barth dan Eric Wolf, menganggap etnisitas sebagai hasil
interaksi, dan bukan sifat-sifat hakiki sebuah kelompok. Proses-proses yang
melahirkan identifikasi seperti itu disebut etnogenesis. Secara keseluruhan,
para

anggota

dari

sebuah

kelompok

suku

bangsa

mengklaim

kesinambungan budaya melintasi waktu, meskipun para sejarawan dan
antropolog telah mendokumentasikan bahwa banyak dari nilai-nilai, praktikpraktik, dan norma-norma yang dianggap menunjukkan kesinambungan
dengan masa lalu itu pada dasarnya adalah temuan yang relatif baru.

Jhon R. Rossiter, Dkk,”Ethicity In Bussiness And Consumer Behavior” Jurnal Bisnis,
1998, hal : 128-133
47
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Garis keturunan Anggota suatu suku bangsa pada umumnya
ditentukan menurut garis keturunan ayah (patrilinial) seperti suku Batak,
menurut garis keturunan ibu (matrilineal) seperti suku Minang, atau menurut
keduanya seperti suku Jawa. Adapula ditentukan menurut agamanya, sebutan
Melayu di Malaysia untuk orang bumiputera yang muslim, orang Serani bagi
yang beragama Nasrani (peranakan Portugis seperti orang Tugu), suku
Muslim di Bosnia, orang Moro atau Bangsa Moro di Filipina Selatan, dan
sebagainya.
Adapula suku bangsa berdasarkan percampuran ras seperti Orang
Peranakan yang merupakan campuran bangsa Melayu dengan Tionghoa,
orang Indo sebutan campuran bule dengan bangsa Melayu, orang Mestis
untuk campuran Hispanik dengan bumiputera, orang Mulato campuran ras
Negroid dengan ras Kaukasoid, Eurosia, dan sebagainya.
Etnik adalah suatu populasi yang secara biologis mampu berkembang
biak dan bertahan, mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan
kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, membentuk jaringan komunikasi
dan interaksi sendiri, menentukan sendiri kelompoknya yang diterima oleh
kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain. Etnik atau
etnis dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bertalian dengan kelompok
social dalam system social atau kebudayaan yang mempunyai arti atau
kedudukan tertentu, adat, agama, bahasa disebut etnis.48

48

Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2008), hal. 383.
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Pengertian etnis cina bahwa orang cina adalah homoeconomicus yang
dapat melakukan apa saja dengan resiko apapun dan terhadap siapapun dalam
rangka memperoleh keuntungan materi.49 Orang Tionghoa yang datang ke
Nusantara pada umumnya adalah para pedagang, petani, pandai besi, tukang
kayu, tukang batu, nelayan, dan buruh- buruh pekerja.50 Para pedagang
umumnya adalah pedagang perantara atau pedagang eceran yang hidup
dengan hemat dan bekerja dengan rajin. Masalah penguasaan ekonomi oleh
golongan Tionghoa tidak dapat dipisahkan dengan latar belakang sejarah
kehidupan mereka yang sejak awal kedatangannya telah banyak bergerak
dibidang perdagangan.
Orang Tionghoa yang berprofesi sebagai pedagang biasanya lebih
memilih tempat yang strategis untuk berdagang di kota, seperti di tepi jalanjalan besar dan sekitarnya, atau di sekitar pasar. Pada dasarnya bagi orang
Tionghoa seperti juga orang Barat, kota merupakan ruang heterogen,
berkedudukan istimewa, tempat berkumpulnya pusat-pusat penggerak
ekonomi pertukaran, dan tempat berkembangnya gaya hidup yang khas.
Sudah menjadi pendapat umum bahwa golongan minoritas Tionghoa
memegang peranan yang menentukan dalam kehidupan perekonomian
Indonesia. Golongan Tionghoa selalu diartikan sebagai golongan ekonomi
kuat dan golongan pribumi sebagai golongan ekonomi lemah jika diadakan

49
Dwi Suhartini, dkk,”Pengelolaan Keuangan Keluarga Etnis china”, (jurnal riset
ekonomi dan bisnis, Vol. 7 No. 2 September 2007), hal, 73
50
Siti Heidi Karmela dan Satriyo Pamungkas, “ Kehidupan Sosial Orang-orang
Tionghoa di Kota Jambi”, (Jurnal Ilmiah Dikdadya, 2016), hal : 56
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pembedaan.51 Jadi saya sebagai penulis menarik kesimpulan dari beberapa
referensi diatas bahwa etnis adalah garis keturunan seseorang yang tidak
bersifat hakiki yang dimana garis keturunan tersebut memiliki kesamaan baik
dari segi sosial, budaya, adat, agama dan bahasa.
4.

Pengertian Preferensi
Dalam kamus besar bahasa Indonesia preferensi adalah hak untuk

didahulukan dan diutamakan dari pada yang lain; prioritas; pilihan;
kecendrungan; kesukaan52
Dalam penjelasan lain, preferensi adalah seperangkat objek yang
dinilai sesuai atau mendekati kesesuaian dengan persyaratan yang
dikehendaki oleh konsumen. Konsep utamanya adalah menggunakan gambar
secara geometrik.53 Preferensi juga didefinisikan sebagai sebuah konsep, yang
digunakan pada ilmu sosial, khususnya ekonomi ini mengasumsikan pilihan
ralitas atau imajiner antara alternatif-alternatif dan kemungkinan dari
pemeringkatan alternatif tersebut, berdasarkan kesenangan, kepuasan,
gratifikasi, pemenuhanm kegunaan yang ada. Di ilmu kognitifm preferensi
individual memungkinkan pemilihan tujuan/goal.
Menurut Kotler preferensi konsumen menunjukkan kesukaan
konsumen dari berbagai pilihan produk jasa yang ada.54 Preferensi merupakan
Siti Heidi Karmela dan Satriyo Pamungkas, “ Kehidupan Sosial Orang-orang Tionghoa
di Kota Jambi”, (Jurnal Ilmiah Dikdadya, 2016), hal 56
52
Pusat Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2008), hal. 1100.
53
Titis Shinta Dhewi, “Analisis Penentuan Posisi Merek Mobil Jenis City Car
Berdasarkan Persepsi dan Preferensi Konsumen di Kota Malang”, (Jurnal Ekonomi dan
Manajemen, Oktober, 2005). hal : 35
54
Philip Kotler, “Manajemen Pemasaran”, (Prehalindo, Jakarta, Cet Ke-10, 2000), hal.
154.
51
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kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu.55 Preferensi juga diartikan
sebagai pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap suatu produk,
barang atau jasa yang dikonsumsi.
Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab mendefinisikan
preferensi itu dapat diartikan suatu kecenderungan untuk memberikan
perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang. Aktifitas atau situasi
yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai dengan perasaan
senang atau puas.56 Sedangkan menurut Andi Mappiare definisi preferensi
adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan,
harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang
mengarahkan individu kepada suatu piliha tertentu.57
Dalam kajian ekonomi, Ada empat prinsip pilihan rasional yaitu:58
a.

Kelengkapan ( Completeness )
Prinsip ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat

menentukan keadaan mana yang lebih disukainya diantara dua keadaan.
Konsumen dapat membandingkan dan menilai semua produk yang ada.
Bila A dan B ialah dua keadaan produk yang berbeda, maka individu
selalu dapat menentukan secara tepat satu diantara kemungkinan yang
ada. Dengan kata lain, untuk setiap dua jenis produk A dan B, konsumen

Poerwadaminta,W.J.S., “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Balai Pustaka, Jakarta,
Edisi III, 2006), hal. 769.
56
Rifa’atul Machmudah, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non
Muslim Menjadi Nasabah Di Bank Syariah”, (Skripsi : IAIN Wali Songo, Semarang, 2009) hal.
24.
57
Andi Mappiare, “Psikologi Orang Dewasa Bagi Penyesuaian Dan Pendidikan”,
(Surabaya, Usana Offsetprinting, 1994), hal . 62.
58
Nur Rianto Al Arif, “Teori Mikroekonomi”, (Kencana, Jakarta, 2010), hal. 110
55
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akan lebih suka A dari pada B, lebih suka B daripada A, suka akan
kedua-duanya, atau tidak suka akan kedua-duanya. Preferensi ini
mengabaikan faktor biaya dalam mendapatkannya.
b.

Transivitas ( Transivity )
Prinsip ini, menerangkan mengenai konsistensi seseorang dalam

menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa
alternatif pilihan produk. Dimana jika seorang individu mengatakan
bahwa “produk A lebih disukai daripada produk B” dan “produk B lebih
disukai daripada produk C”, maka ia pasti akan mengatakan bahwa
“produk A lebih disukai daripada produk C”. Prinsip ini sebenarnya
untuk memastikan adanya konsistensi internal di dalam diri individu
dalam hal pengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap
alternatif pilihan seorang individu akan selalu konsisten dalam
memutuskan preferensinya atas suatu produk dibandingkan dengan
produk lain.
c.

Kontinuitas (Continuity)
Prinsip ini menjelaskan bahwa jika seorang individu mengatakan

“produk A lebih disukai daripada produk B”, maka setiap keadaan yang
mendekati produk A pasti juga akan lebih disukai daripada produk B.
jadi ada suatu kekonsistenan seorang konsumen dalam memilih suatu
produk yang akan dikonsumsinya.

33

d.

Lebih Banyak Lebih Baik ( The More Is The Better )
Prinsip ini mejelaskan bahwa jumlah kepuasan akan meningkat,

jika individu mengonsumsi lebih banyak barang atau produk tersebut.
Sehingga konsumen cenderung akan selalu menambah konsumsinya
demi kepuasan yang akan didapat.
5.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi
Preferensi terhadap barang dan jasa dipengaruhi oleh empat faktor,

yaitu:59
a.

Faktor-faktor kebudayaan
1) Kebudayaan, Kebudayaan merupakan faktor penentu yang
paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Bila
makhluk-makhluk lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka
perilaku manusia umumnya dipelajari. Seorang anak yang
sedang tumbuh mendapatkan seperangkat nilai, persepsi,
preferensi dan perilaku melalui suatu proses sosialisasi yang
melibatkan keluarga dan lembaga-lembaga sosial penting
lainnya. Seorang anak yang dibesarkan di Amerika akan terbuka
dengan nilai-nilai: prestasi dan keberhasilan, kegiatan efisiensi
dan kepraktisan, kemajuan, kenyamanan di luar, kemanusiaan
dan jiwa muda.
2) Subbudaya, setiap kebudayaan terdiri dari subbudaya-subbudaya
yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi

Nugroho, J. Setiadi, “Perilaku Konsumen”, (Kencana Prenada Meida Group, Jakarta,
Cet- Ke 5, 2013), hal. 10
59
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yang lebih spesifik untuk para anggotanya. Subbudaya dapat
dibedakan menjadi empat jenis: kelompok nasionalisme,
kelompok keagamaan, kelompok ras, dan area geografis.
3) Kelas sosial, kelas-kelas sosial adalah kelompok yang relatif
homogen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat yang
tersusun secara hierarki dan yang keanggotaannya mempunyai
nilai, minat dan perilaku serupa.
b.

Faktor-faktor sosial
1) Kelompok referensi, kelompok referensi seseorang terdiri dari
seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun
tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Beberapa
di antaranya kelompok primer, yang dengan adanya interaksi
yang cukup berkesinambungan, seperti: keluarga, teman,
tetangga dan teman sejawat. Kelompok sekunder, yang
cenderung lebih resmi dan yang mana interaksi yang terjadi
kurang berkisanambungan. Kelompok yang seseorang ingin
menjadi
kelompok

anggotanya
diasosiatif

disebut

kelompok aspirasi.

(memisahkan

diri)

adalah

Sebuah
sebuah

kelompok yang dinilai atau perilakunya tidak disukai oleh
individu.
2) Keluarga, kita dapat membedakan dua keluarga dalam
kehidupan pembeli, yang pertama ialah Keluarga orientasi, yang
merupakan orang tua seseorang. Dari orang tualah seseorang
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mendapatkan pandangan tentang agama, politik, ekonomi dan
merasakan ambisi pribadi nilai atau harga diri dan cinta.
Keluarga prokreasi, yaitu pasangan hidup anak-anak seseorang
keluarga merupakan organisasi pembeli yang konsumen yang
paling penting dalam suatu masyarakat dan telah diteliti secara
intensif.
3) Peran dan Status, seseorang umumnya berpartisipasi dalam
kelompok selama hidupnya keluarga, klub, organisasi. Posisi
seseorang dalam setiap kelompok dapat di identifikasi dalam
peran dan status.
c.

Faktor Pribadi
1) Umur dan tahapan dalam siklus hidup, konsumsi seseorang juga
dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. Beberapa
penelitian terakhir telah mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam
siklus

hidup

psikologis.

Orang-orang

dewasa

biasanya

mengalami perubahan atau transformasi tertentu pada saat
mereka menjalani hidupnya.
2) Pekerjaan, para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompokkelompok pekerja yang memiliki minat diatas rata-rata, terhadap
produk dan jasa tertentu.
3) Gaya hidup, gaya hidup seseorang adalah pola hidup didunia
yang di ekspresikan oleh kegiatannya, minat dan pendapat
seseorang. Gaya hidup menggambarkan “seseorang secara
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keseluruhan” yang berinteraksi dengan lingkungan. Gaya hidup
juga mencerminkan sesuatu dibalik kelas sosial seseorang.
4) Kepribadian

dan

konsep

diri,

yang

dimaksud

dengan

kepribadian adalah karakteristik psikologis yang berbeda dan
setiap orang yang memandang responnya terhadap lingkungan
yang relatif konsisten.
d.

Faktor-Faktor Psikologis
1) Motivasi, beberapa kebutuhan biogenik, kebutuhan ini timbul
dari suatu keadaan fisiologis tertentu, seperti: rasa lapar, haus,
resah tidak nyaman. Adapun kebutuhan lain bersifat psikogenik,
yaitu kebutuhan yang timbul dari keadaan fisiologis tertentu,
seperti kebutuhan untuk diakui, kebutuhan harga diri atau
kebutuhan diterima.
Motivasi berasal dari bahasa latin movere yang artinya
menggerakkan. Seorang konsumen tergerak membeli suatu
produk karena ada sesuatu yang menggerakkan. Proses
timbulnya dorongan sehingga konsumen tergerak membeli suatu
produk itulah

yang disebut

motivasi.

Sedangkan

yang

memotivasi untuk membeli namanya motif.
Proses motivasi terjadi karena adanya kebutuhan, keinginan maupun
harapan yang tidak terpenuhi yang menyebabkan timbulnya ketegangan. Pada
tingkat tertentu ketegangan ini akan berubah menjadi hasrat yang mendorong
individu melakukan suatu perilaku tertentu guna memenuhi kebutuhan,
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keinginan dan hasratnya tersebut. Proses lengkap mengenai motivasi terdapat
unsur-unsur yang terlibat dalam proses motivasi meliputi:
a.

Kebutuhan
Setiap konsumen memiliki berbagai ragam kebutuhan yang antar

individu bida berbeda-beda. Kebutuhan ini ada yang bersifat fisiologik
dan tidak dipelajari, tetapi ada juga yang bersifat dipelajari. Kebutuhan
yang sifatnya fisiologik dan tidak dipelajari antara lain kebutuhan akan
makanan, udara, air dan pakaian. Kebutuhan yang dipelajari antara lain
penghargaan diri, prestise, kekuasaan dan lain-lain.
b.

Perilaku
Perilaku merupakan aktivitas yang dilakukan individu dalam

usaha memenuhi kebutuhan. Perilaku ini dapat di amati dalam bentuk
pengambilan keputusan, pemilihan merek dan penolakan terhadap suatu
produk.
c.

Tujuan
Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai oleh konsumen

sebagai hasil atas tindakan yang dilakukan. Tujuan yang dipilih oleh
konsumen dipengaruhi oleh faktor pengalaman pribadi, kapasitas fisik,
norma-norma dan nilai-nilai budaya yang ada serta kemampuannya untuk
mencapai tujuannya tersebut.
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6.

Preferensi Dalam Persfektif Ekonomi Islam
Dalam Islam empat prinsip pilihan rasional belum cukup sebab masih

ada prinsip yang harus diperbaiki dan ada beberapa penambahan yakni:60
a.

Objek barang dan jasa tersebut harus halal dan toyib.

b.

Kemanfaatan atau kegunaan barang dan jasa yang dikonsumsi,
artinya lebih memberikan manfaat dan jauh dari merugikan baik
dirinya maupun orang lain.

c.

Kuantitas barang dan jasa yang dikonsumsi tidak berlebihan dan
tidak terlalu sedikit atau kikir, tetapi pertengahan.
Preferensi dalam Islam dikaji di mana seseorang dalam menggunakan

kekayaan harus berhati-hati, yang terpenting dalam hal ini adalah cara
penggunaan yang harus diarahkan pada pilihan-pilihan (preferensi) yang
mengandung maslahah (baik dan manfaat). Agar kekayaan atau harta tersebut
dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan bagi individu tersebut. 61
Preferensi memiliki arti pilihan atau kecenderungan individu dalam
memilih produk dan jasa, yang berarti kebebasan individu dalam memilih.
Islam menganggap kebebasan adalah sebagai fondasi dari nilai-nilai
kemanusiaan dan kemuliaan manusia. Kebebasanlah yang membedakan
manusia dengan makhluk lainnya. Al-Quran menjelaskan pengetahuan dan
kekuasaan Allah atas apa-apa yang telah ditetapkan-Nya untuk manusia.

60
Madnasir dan Khoirudin, “Etika Bisnis Dalam Islam”, (Seksi Penerbitan Fakultas
Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), hal. 85
61
Mar’atus Syawalia, “Preferensi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Sumber
Modal”,( Jurnal Ilmiah, 2015), hal. 4.
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Disamping itu Al-Quran juga memberikan penekanan besar kepada
kebebasan memilih yang diberikan kepada manusia. Kebaikan yang paling
utama ialah kebebasan individu untuk memilih suatu alternatif yang tepat
walaupun peluang untuk memilih suatu alternatif lain yang salah juga besar.
Hanya melalui penggunaan kebebasan dengan benar sajalah manusia
terdorong untuk melakukan sikap-sikap terpuji.62
Seorang individu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk memulai,
mengelola, mengorganisasi, mengurus dan mempunyai bentuk perniagaan
menurut kehendak. Tiap orang bebas bergerak kemana saja yang ia kehendaki
atau inginkan demi mencari penghidupan dan bebas menggunakan
bermacam-macam cara dalam usaha mendapatkan kekayaan asalkan tidak
menggunakan cara-cara yang haram atau mengambil barang yang haram.
Walau bagaimanapun, perlu diingat bahwa kebebasan individu,
bukannya mutlak dan tanpa batasan, melainkan dibatasi oleh dua hal:
pertama: individu bebas bergerak di bidang ekonomi dengan syarat tidak
melanggar dan mengambil hak-hak orang lain , kedua: dia harus mengambil
cara yang halal dan tidak mengamalkan cara yang haram untuk mencari
penghidupan dan tidak mengambil benda-benda yang haram. Seperti firman
Allah dalam Al-Quran yang berbunyi :

َ ش أي
َ ض َحلَ ًل
َّ ت ٱل
ۚ ط ِن
ِ ط ِيبًا َو َل تَتَّبِعوا خط َو
ِ َٰٓيَأَيُّ َها ٱلنَّاس كلوا ِم َّما فِى أٱْل َ أر
عدو ُّم ِبين
َ ِإنَّهۥ لَك أم

62

Nur Rianto Al Arif, “Teori Mikroekonomi”, (Kencana, Jakarta, 2014), hal. 93
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Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan;
karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.
Di sebutkan pula dalam firman Allah yang berbunyi:

ي الَّذِي َي ِجدونَه َم أكتوبًا ِع أندَه أم فِي الت َّ أو َرا ِة
ِ ي
َّ َالَّذِينَ يَتَّبِعون
َّ اْلم
َّ ِالرسو َل النَّب
َّ ع ِن أالم أن َك ِر َوي ِح ُّل َلهم
ت َوي َح ِرم
ِ الط ِي َبا
ِ َواإل أن ِجي ِل َيأأمره أم ِب أال َم أعر
َ وف َو َي أن َهاه أم
َ علَ أي ِهم أال َخبَا ِئ
ص َره أم َواْل أغل َل الَّ ِتي َكان أ
ع َل أي ِه أم فَالَّذِينَ آ َمنوا بِ ِه
ع أنه أم ِإ أ
َ َث َوي
َ َت
َ ضع
َ
َور الَّذِي أنز َل َمعَه أولَئِ َك هم أالم أف ِلحون
َ َو
َ ُّصروه َوات َّ َبعوا الن
َ َع َّزروه َون
Yang artinya :”(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi
yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi
mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka
dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang
baik dan mengharam-kan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari
mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka
orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan
mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur’an), mereka
itulah orang-orang yang beruntung”.
Ayat diatas memberikan tuntunan kepada seorang mukmin supaya
senantiasa menggunakan hak dan kebabasan mereka berdasarkan prinsip yang
telah digariskan. Batasan-batasan disusun menurut konsep perkara- perkara
baik (thaibat) dan perkara-perkara buruk (khaibaith), yang memberi
kebebasan kepada umat Islam untuk memperoleh dan memiliki sesuatu
menurut cara mereka. Ayat yang berarti “janganlah kamu mengikuti langkah
syaitan” merujuk kepada cara yang haram. Islam melarang semua cara tidak
benar yang kerap dilakukan manusia untuk mendapatkan hak orang lain, tidak
adil, buruk dan keji. Islam membenarkan umatnya untuk menggunakan semua
cara dalam menyangga kehidupannya selama cara itu wajar.63

63

hal. 94

Afzalur Rahman, “Doktrin Ekonomi Islam, Dana Bhakti Wakaf”, (Yogyakarta, 1995),
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Ekonomi Islam memberikan arahan agar setiap preferensi kita
terhadap suatu hal haruslah mengarah pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai
dalam Ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan sunnah, yang menjadi
dasar dari pandangan hidup Islam. Nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam
tersebut menjiwai masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial ekonominya.
Hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang hubungan manusia dengan
dirinya dan lingkungan sosialnya, yang menurut Naqvi di representasikan
dengan empat aksiomatik yakni:64
a.

Tauhid, merupakan sumber utama ajaran Islam yang percaya penuh
terhadap Tuhan dan merupkan dimensi vertikal Islam. Menciptakan
hubungan manusia dengan Tuhan dan penyerahan tanpa syarat
manusia atas segala perbuatan untuk patuh pada perintah-Nya,
sehingga segala yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang telah
digariskan. Kepatuhan ini membuat manusia merealisasikan potensi
dirinya,

dengan

mengembangkan

berusaha
diri

semaksimal

dalam

mungkin

menciptakan

untuk

kesejahteraan.

Kesejahteraan yang bukan untuk kepentingan pribadi namun
kesejahteraan bagi seluruh umat mausia.
b.

Keseimbangan (equilibrium atau al-adl), merupakan prinsip yang
menunjuk

pada

cita-cita

sosial.

Prinsip

keseimbangan

dan

kesejahteraan berlaku bagi seluruh kebijakan dasar bagi semua
institusi sosial, baik hukum, politik, maupun ekonomi. Khusus dalam
Ruslan Abdul Ghofur Noor, “Konsep Distribui dalam Ekonomi Islam”, (Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 2013), hal. 63
64
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prinsip keseimbangan menjadi dasar dalam proses produksi,
konsumsi dan distribusi.
c.

Keinginan bebas (free will), merupakan kemampuan untuk
menentukan pilihan sehingga menjadikan manusia sebagai khalifah
dimuka bumi. Kebebasan dalam menentukan pilihan memiliki
konsekuensi pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dipilih
sehingga manusia dituntut untuk berada dalam pilihan yang benar.
Namun dengan kebebasan pula, manusia diberikan keleluasaan
dalam memilih dua pilihan yakni, apakah ia membuat pilihan yang
benar yang dibimbing oleh kebenaran, sehingga dalam melakukan
segala sesuatu tetap dalam koridor-koridor kebenaran atau
sebaliknya, ia memilih pilihan yang tidak dibimbing oleh kebenaran
sehingga ia semakin jauh dari kebenaran.

d.

Tanggungjawab (responsibility), aksioma ini dekat dengan kehendak
bebas, namun bukan berarti sama dengan kehendak bebas. Islam
memberikan perhatian yang besar pada konsep tanggung jawab,
dengan menetapkan keseimbangaan antara kehendak bebas dan
tanggung jawab.

7.

Keputusan Pembelian
Pengertian keputusan pembelian, adalah tahap dalam proses

pengambilan keputusan pembelian dimana konsumen benar-benar membeli.
Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara
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langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang
dipergunakan.65
Jadi sebelum membeli sesuatu konsumen pasti berfikir terlebih dahulu
sebelum mengambil keputusan pembelian, karena ketika konsumen membeli
suatu barang dia terlibat untuk menggunakan barang tersebut dan
mendapatkannya sehingga konsumen tidak merasa menyesal ketika membeli,
apalagi pembelian tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi konsumen
maka konsumen tersebut harus benar- benar menilai barang yang dibeli
sebelum mengambil keputusan pembelian.
Schiffman dan Kanuk mendefinisikan keputusan pembelian sebagai
pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian. Dengan
kata lain, konsumen yang hendak melakukan pilihan harus menentukan
pilihan dari berbagai alternatif yang ada. Apabila alternatif pilihan tidak ada
maka tindakan yang dilakukan tanpa adanya pilihan tersebut tidak dapat
dikatakan membuat keputusan. Menurut Tjiptono , ada lima tahap yang
dilalui konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembelian, yaitu
identifikasi kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan
pembelian, dan evaluasi purnabeli.66
Dari penjelasan tjiptono dalam proses pengambilan keputusan yaitu :
yang pertama adalah identifikasi kebutuhan yang dimana kita memikirkan
apakah produk yang ingin kita konsumsi itu apakah kita membutuhkannya
Lydhia Goenadhi, “ Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam
Keputusan Pembelian Mobil Toyota Avanza di Kota Banjarmasin”, (jurnal manajemen dan
akuntansi, 2016, volume II), hal : 157.
66
Abdurrahman Adi Sukma,” Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan
Pembelian Melalui Social Nerworking Websites”, (Jurnal ekonomi manajemen, 2012), hal : 4
65
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atau tidak, kecuali itu hanya kebutuhan tersier atau kebutuhan yang biasanya
hanya untuk mempertinggi status social. Kedua pencarian informasi yakni
sebelum mengambil keputusan konsumen mencari informasi produk atau jasa
yang ingin ia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumen dapat
memperoleh informasi baik dari rekan kerja, teman, iklan dan pengalaman
dari orang yang pernah menggunakan produk atau jasa tersebut. Ketiga yaitu
evaluasi alternatif yaitu penilaian konsumen sebelum mengambil keputusan
pembelian, penilaian tersebut tergantung kepada konsumen itu sendiri apakah
penilaiannya secara logis ataupun penilaiannya dari teman maupun dari
penilaian penjual produk atau jasa konsumen mengambil evaluasi. Keempat
yaitu keputusan pembelian, pada tahap ini konsumen memutuskan untuk
membeli barang atau jasa entah itu keputusannya berdasarkan harga, hobi,
kebutuhan, ataupun hanya untuk kesenangan diri. Yang terakhir yaitu
evaluasi purnabeli pada tahap ini konsumen menilai barang atau jasa yang
telah diputuskan untuk digunakan atau dibeli apakah konsumen tersebut
merasa puas atau menyesal setelah membeli atau menggunakan barang atau
jasa tersebut.
Sedangkan menurut kotler dalam keputusan pembelian, umumnya
ada lima macam peranan yang dapat dilakukan seseorang. Kelima peran
tersebut antara lain, pengambil inisiatif (initiator), orang yang mempengaruhi
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(influence), pembuat keputusan (decider), pembeli (buyer) dan pemakai
(user).67
G. Tinjauan Pustaka
Pada umumnya, penelitian akan mengacu pada ilmu pengetahuan yang
sudah ada, dan sebuah penelitian akan dimulai dengan menggali dari apa yang
telah dikemukakan serta ditemukan oleh peneliti sebelumnya dengan cara
mempelajari,

mencermati,

mendalami,

dan

menggali

kembali

serta

mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada maupun yang belum ada melalui laporan
hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah maupun dalam bentuk jurnal-jurnal.
Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kaitan mengenai penelitian
yang akan saya lakukan baik judul maupun isi diantaranya adalah sebagai berikut
:
Tabel 1.1
NO PENELITI
JUDUL
/TAHUN PENELITIAN
1 Koko Arie Analisis
Wibowo,
Faktor-faktor
dkk / 2013, yang
Universitas
Mempengaruhi
Diponegoro
Keputusan
Pembelian dan
Kepuasan
Konsumen
pada Notebook
Merek Acer

METODE

KESIMPULAN

Kuantitatif (
Obyek pada
pelitian ini
merupakan
mahasiswa
Universitas
Diponegoro
yang
Memiliki
Notebook
Acer

1.Citra
merek
tidak
berpengaruh
terhadap
keputusan
pembelian
notebook merek Acer.
2.Harga,
kualitas
mempunyai
pengaruh
terhadap
keputusan
pembelian notebook Acer.
3.Indikator yang terbukti
signifikan untuk menyusun
variabel laten kepuasan
konsumen adalah notebook
Acer telah sesuai dengan
yang diinginkan.

67
Koko Arie Bowo,Dkk.” Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan
Pembelian dan Kepuasan Konsumen Pada Notebook Merek Acer”,jurnal Gaussian, volume 2 No.
1. 2013. Hal : 30
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2

Abdurrahm
an
Adi
Sukma/201
2,
Universitas
Gunadarma

3

Eunike
Verina
dkk/2014,
Universitas

Brawijaya
Malang

Analisis
Faktor-Faktor
yang
Mempengaruhi
Keputusan
Pembelian
Melalui Social
Networking
Websites

Faktor-faktor
yang
Mempengaruhi
Keputusan
Pembelian
Pada
Toko
Fashion
di
Jejaring Sosial
Facebook

Kuantitatif
(obyek pada
penelitian
ini adalah
para
pengguna
facebook
dan twitter
yang pernah
menggunak
an
social
networking
websites
untuk
melakukan
transaksi
pembelian
Kuantitatif
(Survei
pada
Konsumen
Toko
Fashion di
Jejaring
Sosial
Facebook
yang
berlokasi di
Indonesia)

secara parsial faktor trust,
quality of service, dan
perceived risk memiliki
pengaruh yang signifikan
terhadap
keputusan
pembelian melalui social
networking websites.

Ada pengaruh positif yang
signifikan antara kualitas
produk dengan keputusan
pembelian., ada pengaruh
positif
yang signifikan
antara Harga kompetitif
dengan
keputusan
pembelian, ada pengaruh
positif
yang signifikan
antara Citra Merek dengan
keputusan pembelian.
faktor pribadi, sosial dan
budaya
berpengaruh
terhadap
perilaku
konsumen.

4

M Rheindra
Dinawan/20
10,
Universitas
Diponegoro

Analisis
Faktor-faktor
yang
Mempengaruhi
Keputusan
Pembelian

Kuantitatif
(Studi kasus
pada
konsumen
Yamaha
Mio
PT
Harpindo
Jaya
Semarang)

5

Krisna
Dewi dkk,
2015,
Universitas

Faktor Yang
Mempengaruhi
Perilaku
Konsumen

Kuantitatif
(wawancara
dan
Kuisioner

Bahwa Variabel atmosfer ,
produk , harga , promosi ,
pelayanan , kepercayaan ,
dan karakteristik konsumen
secara
bersama-sama
berpengaruh
terhadap
keputusan pembelian pada
toko fashion di Facebook.
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Riau

Dalam
Memutuskan
Pembelian
Android Oleh
Mahasiswa
Fkip
Universitas
Riau

secara
langsung
dengan
mahasiswa
yang
ada
berhubunga
n
dengan
penulisan
guna untuk
mendapatka
n data untuk
kelanjutan
penulisan,

Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya
lakukan adalah penelitian yang saya lakukan adalah penelitian kualitatif dan objek
penelitian yang saya teliti merupakan konsumen muslim. Dan variabel dari
penelitian saya adalah preferensi dan etnisitas.
H. KERANGKA PEMIKIRAN
Sebagai umat beragama islam dalam hal untuk mengkonsumsi sesuatu
terutama kuliner, kita harus memakan makanan yang halal dan thoyyib bagi diri
kita, dengan kata lain sesuatu yang dikonsumsi tersebut harus lebih memberikan
manfaat dan tidak memberikan mudharat atau keburukan bagi dirinya sendiri.
Seseorang konsumen dalam membeli suatu produk memiliki kesukaan atau
pilihan dalam sebuah produk sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk
dengan harapan setelah membeli produk seorang konsumen mendapatkan
kepuasan setelah membelinya. Terutama di Talang banjar yang dimana pedagang
kuliner rata-rata adalah etnis tionghoa yang dimana beragama non muslim.
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Gambar 1.1
Faktor yang Mempengaruhi
Keputusan Pembelian pada
Konsumen Muslim di Talang
Banjar Kota Jambi :
Preferensi atau Etnisitas ?

Dilihat Dari Faktor
ETNIS

PREFERENSI

Aspek Rasa

Aspek Karakteristik
Biologis dan Fisik

Aspek Harga
Aspek Ciri-ciri
Kepribadian
Aspek Bentuk
Aspek Nilai dan
Norma Budaya

Analisis

Dominan Dalam
Keputusan
Pembelian

Tidak Dominan
Dalam Keputusan
Pembelian

BAB II
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif .
metode ini yaitu metode penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung
menggunakan analisis serta menonjolkan proses dan makna.

tujuan dari

metodologi ini adalah pemahaman secara lebih mendalam terhadap suatu
permasalahan yang dikaji dan data yang dikumpulkan lebih banyak kata dan
gambar dari pada angka.
B. Jenis Sumber Data
1.

Data Primer
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. data

primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yakni
berasal dari konsumen yang berada di Kelurahan Talang Banjar Kota Jambi
yang dikumpulkan melalui wawancara tentang keputusan pembelian.
2.

Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung

dari sumbernya, akan tetapi dari hasil olahan data primer. data sekunder
dalam penelitian ini mengolah hasil dari wawancara yang diteliti. data ini
juga diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap
banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan
dengan penelitian, serta sumber- sumber yang lain
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C. Metode Pengumpulan Data
Prosedur atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling
strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian dalam
mendapatkan data. bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data maka
teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan),
interview (wawancara),

kuesioner (angket),

dokumentasi

dan gabungan

keempatnya.68 Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan tiga
bentuk teknik pengumpulan data yakni sebagai berikut :
1.

Observasi
pengamatan atau observasi merupakan serangkaian aktivitas yang

dilakukan oleh peneliti terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan untuk
memahami pengetahuan dari sebuah fenomena atau perilaku berdasarkan
pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. sedangkan
teknik observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik observasi
partisipasi pasif, dimana peneliti datang langsung ke pempek Asiong, kue
tradisional, dan pempek Sumsel di talang Banjar untuk mengamati langsung
dalam transaksi jual beli.
2.

Wawancara
Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam

proses ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi
dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah pewawancara,
responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi
68

Sugiyono,
Alfabeta,2017), hal 225

Metode

Penelitian

Kuantitatif,Kualitatif

dan

R&

D.(Bandung:
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wawancara.69 Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai konsumen atau
pembeli di toko pempek Asiong, kue tradisional, dan pempek Sumsel di
talang Banjar.
3.

Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen

bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya karya monumental dari seseorang.
studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan
wawancara penelitian kualitatif.70 Adapun bentuk dokumentasi yang
dihasilkan dari penelitian ini berupa rekaman suara wawancara cara melalui
tab recorder, foto atau gambar saat wawancara telah berlangsung dilampirkan
pada bagian akhir penelitian.
D. Teknik Analisis Data
Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas
dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara
terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam
analisis data yaitu data reduction, data display dan data drawing/verification.
Adapun langkah-langkah analisis data sebagai berikut :
1.

Data Reduction
Reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya

cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti
telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data

69
Masri Singarimbun dan Sofiak Efendi, Merode penelitian Suvei, ( Jakarta : PT. Pustaka
LP3ES Indonesia), hal. 192.
70
Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi ( Mixed Methods), ( Bandung: Alfabeta,
2016), hal. 326
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akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan
analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum,

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari
tema dan polanya.
2.

Data Display
Setelah

data

direduksi

maka

langkah

selanjutnya

adalah

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,
flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan
data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
3.

Conclussion Drawing/ Verification
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. kesimpulan awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak
ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan
data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap
awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti
kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang
dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
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E. Teknik Keabsahan Data
Trianggulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan
dalam penelitian ini. Dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut :
1.

Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara

2.

Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa
yang dikatakannya secara pribadi.

3.

Membandingkan apa yang dikatakan orang orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu

4.

Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang
berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.

5.

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan.71

71

Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya) hal : 330

BAB III
GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Demografi di Talang Banjar
Talang Banjar adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Jambi Timur,
Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia. Dengan jumlah penduduk 12.835 jiwa dan
dengan luas daerah 1,35 km2 , berdasarkan keadaan Kelurahan Talang Banjar
merupakan dataran rendah dengan ketinggian 8 ft (feet) atau 10 meter dari
permukaan laut .
Kelurahan Talang Banjar memiliki 3.272 KK, dengan jumlah laki-laki
sebanyak 6.672 orang dan perempuan sebanyak 6.601 orang dengan total jumlah
warga Talang Banjar sebanyak 13.273 orang. Dari 13.273 orang terdapat 1.815
yang berusia 0-10 tahun, 3.443 yang berusia 11-16 tahun, dan 8.015 yang berusia
17 tahun ke atas, dengan jumlah kepadatan penduduk mencapai 4.185 jiwa/km2.
Pada kelurahan Talang Banjar terdapat berbagai macam agama mulai dari Islam
yang berjumlah 11554 orang, 320 orang yang beragama Kristen Katolik, 426
orang Kristen Protestan, 893 orang beragama Buddha, 80 orang beragama
Hindu.72
B. Aktivitas Ekonomi di Talang Banjar
Aktivitas perekonomian yang berada di Talang Banjar bermacam-macam
umumnya didominasi oleh usaha kecil hingga usaha menengah dengan berikut
adalah data sarana perekonomian yang ada di Talang Banjar tahun 2015 :

72

http://kecjambitimur.jambikota.go.id/v1/data/monografi.html tanggal akses : 23
Oktober 2019 Pukul 17.09 Wib
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Tabel III.1
Sarana Perekonomian di Kelurahan
Talang Banjar
No Sarana Perekonomian Jumlah
1
Pasar
1
2
Toko/Warung
326
3
KUD
0
4
Industri
21
5 Perusahaan Angkutan
4
6
Rumah Makan
34
7
Hotel
3

73

C. Bisnis Kuliner di Talang Banjar
Sebagai salah satu tempat yang cukup terkenal dengan jajakan kulinernya,
Talang Banjar ternyata punya asal usul yang menarik. Talang sendiri diartikan
sebagai saluran air pada atap rumah. Dari dulu sampai sekarang, istilah Talang ini
ada juga yang mengenalnya sebagai kebun atau dusun kecil di Perladangan.
Dikutip dari buku “Toponimi Sudut-Sudut Kota Jambi” Karya Junaidi T Noor,
kawasan Talang Banjar ini dulunya berada di tepi kota dan banyak ditinggali oleh
suku Banjar. Suku Banjar tersebut membangun gubuk-gubuk, yang kemudian
pada akhirnya berkembang menjadi sebuah pemukiman.
Dengan kata lain, Talang Banjar merupakan kebun atau dusun kecil yang
dibuka oleh etnis Banjar Pulau Kalimantan. Kini, Talang Banjar telah berkembang
menjadi sebuah pemukiman yang tak lagi homogen dengan suku asli Banjar.
Sebab berbagai suku sudah memenuhi kawasan tersebut. Apalagi dengan
didirikannya pasar dan beberapa bangunan ruko yang hampir ada disepanjang
jalan. Adanya kegiatan ekonomi dan usaha dari berbagai etnis yang ada sekarang,
73

http://kecjambitimur.jambikota.go.id/v1/data/perekonomian.html tanggal akses : 12
November 2019 Pukul 21.30 Wib
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membuat

kawasan

ini

menjadi

semakin

berkembang

seiring

dengan

perkembangan kualitas alur transportasi.74
Talang banjar merupakan salah satu tempat di kota jambi yang terkenal
dengan jajanan kulinernya seperti Pempek Asiong, Pempek Sumsel dan Kue
Tradisional.
1.

Pempek Asiong
Gambar III.1

Dalam memilih lokasi pempek Asiong berada di pusat kota Jambi, tepatnya
di depan Lippo plaza Jambi. karena lokasi mempengaruhi terhadap image serta
secara tidak langsung mempengaruhi minat kunjungan pelanggan.
Lokasi strategis di pempek Asiong adalah dekat dengan jalan raya dan pusat
keramaian. Pemilik menganggap bisnisnya akan cocok bila dijalankan dengan

74

https://id.wikipedia.org/wiki/Talang_Banjar,_Jambi_Timur,_Jambi diakses pukul 10.31
tanggal 10 Agustus 2019
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lokasi strategis seperti ini. keuntungan membuka pempek Asiong di jalan raya dan
di pusat keramaian ialah lokasi yang mudah dijangkau dan diketahui oleh banyak
orang.
Pempek Asiong yang merupakan salah satu kuliner paling legendaris di kota
Jambi dan memiliki nama besar, sekaligus menjadi pempek tertua yang ada di
Jambi yaitu sejak tahun 1974, pempek Asiong ini dirintis pertama kali oleh bapak
Gunadi asal Tionghoa atau yang dikenal dengan Ko Asiong yang dibantu oleh
bapak Dola asal Palembang, Sumatera Selatan. awal mula pempek ya sayang ini
hanya warung manisan yang menjual buah buah potong yang menempati
bangunan kecil yang sempit dengan berdinding papan di daerah talang Banjar,
namun sekarang pempek Asiong pindah ke sebuah ruko yang berukuran besar
dengan suasana yang lebih nyaman yang berlokasi di Jl. Orang Kayo Hitam No.
17-18, Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota jambi.75
2.

Pempek Sumsel
Gambar III.2

75
Atika Rahmaniah, “Pengaruh Keyakinan Moral Agama, Pertimbangan Ekonomis
Hukum, Budaya, dan Geografis Terhadap Respons Konsumen Muslim Pempek Asiong Kota
Jambi”, ( Skripsi : UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, 2018), hal : 24
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Sama halnya dengan pempek asiong, pempek sumsel juga memiliki lokasi
yang strategis yaitu berada di pinggir jalan raya dan mudah untuk menemukannya
sehingga dapat menarik minat pelanggan. Lokasi strategis pempek sumsel yaitu di
jalan raya dan dekat dengan pusat perbelanjaan dan mudah dijangkau
Pempek Sumsel pertama kali berdiri berkisar pada tahun 1990an yang
didirikan oleh bapak Hendri dan ibu Heli, dimana awal mula toko yaitu berada di
dekat simpang 4 menuju pasar talang banjar.
Awal mula berdirinya hanya toko kecil-kecilan dan hanya berjualan
pempek, dimana waktu itu hanya toko seperti bedeng-bedeng kecil. Sekitar pada
tahun 2000-an pempek Sumsel pindah ke ruko yang cukup besar seperti sekarang
dan memiliki cabang juga yang berada di Jl. Kol Pol M. Thaher yaitu disebelah
Restoran POD.76
3.

Kue Tradisional
Gambar III.3

76

Sumber data, wawancara Pemilik Pempek Sumsel, 9 Oktober 2019
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Toko kue tradisional ini juga berada di lokasi yang strategis yaitu
bersebrangan dengan pempek slamet, toko ini sangat ramai sekali apa lagi pada
saat bulan puasa, toko ini mulai jualan dari pukul 12.00 siang hingga jam 05.00
sore.
Toko kue tradisional ini telah berdiri setengah abad yang lalu yaitu sekitar
pada tahun 1970an. Pendiri toko ini adalah nyonya lis yang sekarang berusia 67
tahun, sebelum sukses seperti sekarang ini mereka hidup susah dengan pertama
kali berjualan kue di pasar bedug, dengan menyewa petak-petak lahan yang
disediakan pemerintah.
Kemudian sekitar tahun 2000an barulah mereka menyewa tempat
permanen berupa bedenga-bedeng toko yang berada di depan mesjid darul
muttaqin yang berada di jalan orang kayo hitam, selanjutnya sekitar pada tahun
2016an sebelum lippo berdiri barulah mereka pindah ke lokasi tersebut dengan
numpang di tempat adiknya yang telah sukses.
Semua kue-kue yang ada di toko ini tidak semuanya mereka membuat
sendiri melainkan kebanyakan orang lain yang menitip dan mereka menyeleksi
kue yang dititip tersebut. Walaupun harga kue disana sedikit mahal tetapi sesuai
dengan kualitas yang mereka berikan, kue-kue yang ada di toko ini mulai dari
harga 2000an sampai 100.000an.77

77

Sumber data, wawancara dengan Pengelola Kue Tradisional, 11 Oktober 2019

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Perilaku Konsumen Muslim di Talang Banjar
Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam
mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk
keputusan yang mendahului dan menyusul tindakan ini. Menurut Schiffman dan
Kanuk yang dikutip oleh Ristiyanti Prasetijo dan John J.O.I Lhalauw dalam
bukunya ”perilaku konsumen” dikatakan bahwa perilaku konsumen merupakan
studi tentang bagaimana pembuatan keputusan baik individu, kelompok, ataupun
organisasi, membuat keputusan-keputusan beli atau melakukan transaksi
pembelian suatu produk dan mengkonsumsinya.78
Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa perilaku konsumen menyangkut
suatu proses keputusan sebelum pembelian serta tindakan dalam memperoleh,
memakai, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk.
Salah satu aspek seseorang sebelum melakukan proses pengambilan
keputusan pembelian suatu produk yaitu preferensi. Menurut Kotler preferensi
konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk jasa
yang ada.79 Preferensi merupakan kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu.
Preferensi juga diartikan sebagai pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang
terhadap suatu produk, barang atau jasa yang dikonsumsi.
Aspek selanjutnya yang diteliti yaitu aspek etnisitas, dimana rata-rata
pedagang kuliner di talang banjar merupakan etnisitas tionghoa, menurut Jhon R.
78
Ristiyanti Prasetijo dan John J.O.I Lhalauw, Perilaku Konsumen, Yogyakarta: Andi
Yogyakarta, 2004, hlm. 9
79
Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Prehalindo, Jakarta, Cet Ke-10, 2000, h. 154.
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Rossiter dan Alvin M. Chan dalam jurnalnya “Ethnicity In Bussiness and
Consumer Behavior” terdapat tiga indikator yaitu karakteristik biologis dan fisik,
cirri-ciri kepribadian, dan nilai dan norma budaya.
Hasil wawancara konsumen dari beberapa toko yang ada di Talang banjar
yaitu Pempek Asiong, Pempek Sumsel dan Kue Tradisional seluruh responden
yang diteliti menunjukkan jawaban yang hampir sama bahwa preferensi atau
selera sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian dan etnis china yang
dimana sebagai pedagang tidak terlalu berpengaruh terhadap keputusan
pembelian. Analisa ini didukung dengan hasil wawancara dengan konsumen
Pempek Asiong, Yani :
“Saya lumayan sering berbelanja disini dengan alasan soalnya rumah saya dekat
sini, rasa makanan ditoko ini enak, tampilan pempek disini kayak biasolah
bentuknyo, tokonya bersih dan nyaman, agak mahal sih pempeknya, Iya, saya
suka makan disini karena pempeknya enak, pelayanannya ramah, dalam sekali
makan paling banyak 10, karakter pelayanannya lumayan ramah, secara pribadi
saya emang suka makan pempek sih, produk yang paling sering di beli pempek
telok dengan pempek kulit dan membelinya dak ngaruh dengan cuaca dek, pas
pengen be baru beli, karena karyawan disini kan orang islam jugo, jadi ya oke oke
saja ,yo idak karno itu tadi”80
Hasil wawancara dengan ibu Yani menunjukkan bahwa rasa makanan di
toko ini enak walaupun agak mahal ibu ini tetap sering berbelanja di toko ini dan
pada aspek etnis tidak mendominasi terhadap keputusan pembelian kuliner dengan
alasan enak.
Hasil wawancara dengan Devi selaku konsumen di Pempek Asiong :
“Dak sering nian belanja disini belanja disini kebetulan dari lippo tadi terus
pengen makan pempek, jadi saya kesini, rasa makanannya enak, bentuknya yo
kayak pempek biasolah kebersihan di toko ini bersih harganya mahal sih,
sebenarnya gak terlalu suka sih, cuman karno dari lippo tadi, pelayanannyo ramah
80

Sumber data, wawancara konsumen oleh peneliti dengan Ibu Yani selaku responden
penelitian, 8 Oktober 2019
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dan tempatnyo nyaman, sekali makan dak banyak sih paling 5 soalnyo mahal, dan
Pelayanannyo ramah, suka banget, cuman takut gendut kan pempek ini kalorinya
tinggi, yang sering dibeli pempek telok, pempek kulit, pempek panjang , cuaca
kalo pas dingin enaknyo, walaupun yang jualan china karno banyak jugo orang
islam yang belanjo disini jadi aku pikir dak apo, dan idak ada keraguan.”81
Hasil wawancara dengan Devi menunjukkan bahwa dalam preferensi rasa
enak tetap mendominasi terhadap keputusan pembelian dan harga juga
berpengaruh karena dalam wawancara menunjukkan “sekali makan dak banyak
sih paling 5 soalnyo mahal” menunjukkan sedikit keberatan dengan harga yang
lumayan mahal dan pada aspek etnis tidak mendominasi terhadap keputusan
pembelian.
Hasil wawancara dengan riska selaku konsumen Pempek Asiong :
“Belanja disini seringlah, belanja disini karena pempeknyo enak nian, rasa
pempek disini enak, rasanya gak berubah dari dulu sampe sekatang, bentuk
makanan disini bagus, enak di tengok, kalo kebersihannya bersih pasti, kalo harga
dak pulak mahal lah, kalo makan disini suko nian, pempeknyo enak galo, sekali
makan biso sampe 15 kalo lagi lapar, pelayanan disini ramah, murah senyum,
suko nian, produk yang dibeli pempek tahu, pempek bulat, pempek telur, pas
siang biasonyo beli, kan pempek dari ikan jugo dan pegawainyo be berjilbab, dak
ado ragu bang”82
Hasil wawancara dengan riska menunjukkan bahwa faktor preferensi pada
aspek etnis mendominasi keputusan pembelian dan pada aspek harga
menunjukkan tidak terlalu mempengaruhi keputusan pembelian karena konsumen
mengatakan “kalo harga dak pulak mahal lah”dan pada aspek bentuk tidak
mendominasi keputusan pembelian dan juga pada aspek etnisitas tidak
mendominasi pada keputusan pembelian

81
Sumber data, wawancara konsumen oleh peneliti dengan Devi selaku responden
penelitian, 8 Oktober 2019
82
Sumber data, wawancara konsumen oleh peneliti dengan Riska selaku responden
penelitian, 8 Oktober 2019
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Hasil wawancara dengan dika selaku konsumen Pempek Asiong :
“Jarang bang, kesini pas di ajak kawan be bang, tempatnyo enak dan pempeknyo
jugo enak,enaklah dari pada yang di pinggir jalan, bentuknyo bagus, kayak
standart pempeklah, bersih kok bang, kalo dibanding dengan toko biaso agak
mahal sih bang, cuman sesuai dengan pelayanannyo samo tempatnyo, sukolah
bang, tapi kalo di ajak kawan bae, tempatnyo enak, biso ngumpul-ngumpul samo
kawan, paling dikit 10 bang, ramah kok bang, karyawannyo jugo ramah, sukolah
bang cuman kalo pempek biasonyo beli disini, pempek kulit, pempek telur , dak
nengok cuaca jugo, kalo lagi mau bae, yo karno pempeknyo enak bang, dan jugo
udah dari dulu kalo makan pempek disinilah,sebenarnyo agak ragu bang karno
yang jualnyo chino, cuman dak apolah”83
Hasil wawancara dengan dika menunjukkan bahwa faktor preferensi pada
aspek Rasa tetap mendominasi terhadap keputusan pembelian dan pada aspek
harga menunjukkan sedikit mempengaruhi namun sesuai dengan pelayanan dan
produk yang diberikan dan pada faktor etnis sedikit mendominasi keputusan
pembelian dengan sedikit keraguan oleh konsumen namun tidak mempersalahkan
hal tersebut.
Hasil wawancara dengan Sari selaku konsumen Pempek Asiong :
“Baru pertama kali bang. pingin nyobak be, katonyo enak, enaklah
walaupun pertama kali, biaso bae sih dak ado yang special, lumayan lah, soalnyo
masih ado yang lebih bersih dan rapi kayak pempek selamat, kalo menurut aku sih
mahal bang, dak sih, soalnya sedikit berat di harga karna harganya lebih mahal 2
kali lipat gitu, tadi sih beli 5 mau coba dulu gitu, pelayanannya biasa ajalah, suka
lah apo lagi gratis, tidak tergantung cuaca, tergantung duitlah pokoknyo, pingin
nyoba aja sih soalnya dengar dari kawan enak jadi kepingin nyicip pempek disini,
ada sih, ,mengingat toko ini berada di sekitar etnis tionghoa dan banyak yang beli
juga banyak orang tionghoa”84
Hasil wawancara dengan Sari menunjukkan bahwa pada faktor preferensi
menunjukkan bahwa produk yang di hasilkan enak walaupun konsumen tertarik
berbelanja di toko ini karena rekomendasi dari seorang teman dan pada aspek
83
Sumber data, wawancara konsumen oleh peneliti dengan Dika selaku responden
penelitian, 8 Oktober 2019
84
Sumber data, wawancara konsumen oleh peneliti dengan Sari selaku responden
penelitian, 8 Oktober 2019
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harga menunjukkan bahwa konsumen menunjukkan sedikit keberatan karena
harganya lebih mahal dari biasanya dan pada faktor etnis konsumen menunjukkan
sedikit keraguan walaupun pada akhirya tetap membeli di toko tersebut.
Hasil wawancara dengan Linda selaku konsumen Pempek Asiong :
“Kalo kebetulan lewat aja, dan pas lagi kumpul sama teman, yah karena enak aja
sih, kalo bentuk sih ya seperti biasa pempeklah, bagus-bagus bae sih
kebersihannyo, standartlah hargonyo walaupun 4500 satunyo, sukolah dan jugo
udah dari dulu disini terus kalo makan pempek, yo enak, pedas jugo,biso sampe 4
sih tapi cuman pempek panggang bae kalo pempek yang lain tu paling 2 , biaso
bae sih kalo pelayanannyo, kalo pempek sukolah siapo yang dak suko, pempek
panggang, tidak tergantung cuaca sih dek, karna enak itu, tidak ragu sih, dak
mungkin jugo pempek haram kan”85
Hasil wawancara dengan linda menunjukkan bahwa pada faktor preferensi,
aspek rasa sangat mendominasi keputusan pembelian dan pada aspek harga tidak
mempengaruhi aspek keputusan pembelian dan pada aspek bentuk tidak
mempengaruhi dan pada aspek etnisitas juga tidak mempengaruhi keputusan
pembelian.
Hasil wawancara dengan Monik selaku konsumen Pempek Asiong :
“Sering lah kadang tu sebulan sampe 3 kali, enak, ikannyo beraso, kualitasnyo
sesuai dengan hargo, enaklah pempeknyo, kek biasolah semuanyo tu, bersih kok,
mahal nian lah, suko, pempeknyo enak, kalo disini sekali makan 10 biji aja sih,
Pelayanannyo biaso bae, kalo makan pempek suko nian, pempek panggang, dak
tergantung cuaca, tergantung perut dan isi dompet, yo karno enak tadi
pempeknyo, dak ado sih, kan udah dari dulu jugo jualan jadi yo dak apolah”86
Hasil wawamcara dengan Monik menunjukkan bahwa aspek rasa tetap
mendominasi keputusan pembelian dan pada aspek harga konsumen merasakan

85
Sumber data, wawancara konsumen oleh peneliti dengan Linda selaku responden
penelitian, 8 Oktober 2019
86
Sumber data, wawancara konsumen oleh peneliti dengan Monik selaku responden
penelitian, 8 Oktober 2019
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kemahalan tapi tetap sering belanja disini karena alasan aspek rasa dan pada aspek
etnisitas menunjukkan bahwa konsumen tidak mempermasalahkan hal tersebut.
Hasil wawancara dengan putri selaku konsumen Pempek Asiong :
“Sebulan sekalilah, sudah enak aja, enaklah pempeknyo, biasa-biasa aja lah kalo
bentuk pempeknya disini, bersih kok tokonya, cukup mahallah, tapi sesuai dengan
rasanya, suka, sudah doyan be, semenjak dari dulu sebelum di ruko ini,5 lah,
ramah pelayanannyo, suka sih dan dari dulu kalo pingin pempek pasti kesini ,yah
mcam-macam soalnya kan itu kalo makan disini langsung disediain jadi yah mana
yang pingin di makan saya makan, dak ngaruh dengan cuaca sih saya kalo kesini,
Yo, enak bae sih pempeknyo, Nggak sih, soalnya sudah dari dulu belanja waktu
masih kecik tokonya dulu”87
Hasil wawancara dengan Putri menunjukkan bahwa aspek rasa sangat
mendominasi keputusan pembelian karena konsumen mengatakan “, sudah doyan
be, semenjak dari dulu sebelum di ruko ini” dan konsumen menjelaskan alasan
dia berberlanja disini karena rasanya enak dari dulu dan pada aspek bentuk tidak
mempengaruhi, selanjutnya pada faktor etnisitas tidak mendominasi keputusan
pembelian.
Hasil wawancara dengan Sabar selaku konsumen Pempek Sumsel :
“Belanja disini dak sering nian lah, paling sebulan sekali, belanja disini karena
pempeknyo enak-enaklah bang, rasa makanannya enak, bentuk pempeklah bang,
kebersihannya bersih lah bang, harganya mahal tapi enak, suka makan disini
pempeknyo enak, tempatnyo jugo bagus, sekali makan paling 10 bang,
pelayanannya Ligat, Ramah, Sopan, suka, terutama Pempek Kulit, produk y ang
sering di beli pempek telur, pempek lenjer, pempek kulit, makan disini dak
tergantung cuaca lah tertarik belanja disini karno enak bae sih, dibanding di
pinggir jalan tu kadang cukonyo cair, rasonyo kurang walaupun disini agak mahal
dak masalah sih, kalau keraguan idak sih, kan pempek dari ikan dak mungkin jugo
kan kalo dak halal” 88

87
Sumber data, wawancara konsumen oleh peneliti dengan Putri selaku responden
penelitian, 8 Oktober 2019
88
Sumber data, wawancara konsumen oleh peneliti dengan Sabar selaku responden
penelitian, 9 Oktober 2019
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Hasil wawancara dengan Sabar menunjukkan bahwa tetap rasa sangat
berpengaruh terhadap keputusan pembelian dan dalam harga sabar mengatakan “,
harganya mahal tapi enak” menunjukkan bahwa dalam harga tidak masalah selagi
rasanya itu enak dan dalam segi etnisitas tidak memiliki pengaruh juga.
Hasil wawancara dengan Dani selaku Konsumen Pempek Sumsel :
“Sebulan tu kadang 2 kali. Makanannyo enak. Pempeknyo tu kenyal, enak. Yo
baguslah bang. Bersih nian tu idak tapi jadilah. Paslah dengan rasonyo. Dak jugo
suko, karno enak bae. Yo karno enak tadi. Sekitar 7-5 lah. Sedanglah. suko sih,
cuman kalo kesini pas pengen be. Yang pempek panjang, pempek bulat samo
pempek telok. Malam sih biasonyo. Yo, karno enak tadi tu. dak ado, lagian jugo
kato orang tu halallah”89
Hasil wawancara dengan Dani menunjukkan bahwa pada faktor Preferensi
tetap mendominasi keputusan pembelian terutama pada aspek Rasa dan pada
aspek bentuk tidak terlalu mendominasi dan pada faktor Etnisitas menunjukkan
bahwa tidak mendominasi keputusan pembelian.
Hasil wawancara dengan Wijaya selaku konsumen Pempek Sumsel :
“Jarang, soalnyo tinggal di kerinci . Kalo ke jambi bae baru beli. Enak bang
pempeknyo. Bagus lah bang enak di tengoklah. Dak pulak merhatiin sih soalnyo
kan untuk di bawak ke kerinci bae,tapi Kalo nengok sekilas dari luar bersih lah,
Sedanglah hargonyo dak terlalu mahal. Suko. Pempeknyo enak dan terkenal jugo
sudah. Biso sampe 15 ekok. Ramahlah. Sukolah. Semuanyolah, kan jarang beli
soalnyo. Idak nengok cuaca lah. Karno udah terkenal bae dan rasonyo jugo enak.
Idak, dak mungkin jugo kan pempek haram kan dari ikan”90
Hasil wawancara dengan wijaya menunjukkan bahwa faktor Preferensi
tetap mengungguli daripada faktor Etnisitas karena konsumen lebih memilih
belanja

disini

karena

alasan

rasa

yang

enak

dan

konsumen

tidak

mempermasalahkan etnisitas yang menjual adalah Tionghoa.
89
Sumber data, wawancara konsumen oleh peneliti dengan Dani selaku responden
penelitian, 9 Oktober 2019
90
Sumber data, wawancara konsumen oleh peneliti dengan Wijaya selaku responden
penelitian, 9 Oktober 2019
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Hasil Wawancara dengan Winda selaku konsumen Pempek Sumsel :
“Lumayan Seringlah. Tokonya sudah lama berdiri dan sudah terkenal. Enak-enak
semua sih makanannya. Ya seperti itulah. Bersih lah. Mahal sih sebenarnya.
Suka sekali. Pempeknyo enak, cukonyo enak. Sekitar 10 lah. Ramah kok. Suka
sih. Semuanya lah yang disediain enak semua soalnya. Sore sih, pas pulang kerja.
Rasanya itu enak aja. Ya gak ada ragu sih, soalnya selama aku makan disini masih
baik-baik saja kok”91
Hasil wawancara dengan winda menunjukkan bahwa faktor preferensi
sangat mendominasi keputusan pempelian terutama pada aspek rasa dan pada
aspek harga sedikit mempengaruhi karena konsumen merasa harga dari makanan
tersebut lebih mahal dan pada faktor etnisitas terllihat tidak mendominasi
keputusan pembelian karena konsumen menganggap selama dia makan disini
tidak memiliki masalah.
Hasil wawancara dengan Etmawati selaku konsumen Pempek Sumsel :
“Lumayan sering sih dek, soalnya anak saya suka makan disini. Ya saya ikut anak
saya. Enak kok dek. Bagus sih bentuknya dek. Bersih dek. Dak terlalu mahal lah
dek. Lumayan sih. Makanannya enak dan tempatnya juga nyaman. Gak banyak
sih dek, kalo sudah ibu-ibu ni paling 4-5an. Ya ramah sih dek . Saya gak terlalu
suka sih, cuman karna anak aja yang suka makan disini. Pempek bulat. Gak
ngaruh dengan cuaca sih. Cukonyo enak dek, pempeknyo beraso ikannyo. Idak
dek, sudah biaso sih beli disini”92
Hasil wawancara dengan Etmawati menunjukkan bahwa faktor Preferensi
sangat mendominasi keputusan pembelian terutama pada aspek rasa dan pada
aspek harga tidak mempengaruhi keputusan pembelian dan pada aspek Etnisitas
menunjukkan tidak mempengaruhi konsumen untuk berbelanja di toko tersebut.

91
Sumber data, wawancara konsumen oleh peneliti dengan Winda selaku responden
penelitian, 9 Oktober 2019
92
Sumber data, wawancara konsumen oleh peneliti dengan Etmawati selaku responden
penelitian, 9 Oktober 2019
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Hasil wawancara dengan Haryanto selaku konsumen Pempek Sumsel :
“Belanja disini dak terlalu seringlah, sebulan sekalo, alasan belanja disini kalo itu
masalah selera sih, kadang orang itu suka di slamet, ada yang asiong kalo saya sih
universal lah disini laju disana laju. Tapi kalo orang fanatik pempek sih suka
disini dan anak saya juga suka disini, rasa makanan disini enak sih, pempek disini
ebih gede dari biasanya, kalo kebersihan bersih kok, harga makanan di toko ini
standardlah, makan disini suka karena pempeknya enak dan lebih besar. Sekali
makan disini yah gak terlalu banyak sih , pelayanannya ramah lah seperti toko
biasa, Saya ikut anak aja sih, kalo anak ajak kesini saya pergi kalo di ajak ke
pempek slamat saya pergi juga yah pokoknya ikut anak aja, produk yang sering
dibeli kalo saya sih semuanya kecuali yang tahu aja, kesini gak lihat cuaca saya,
kalo diajak anak aja baru kesini, belanja disini ya selera aja sih disini lebih enak
aja, keraguan gak sih soalnya sudah lama belanja disini”93
Hasil wawancara dengan Haryanto menunjukkan bahwa rasa juga menjadi
yang utama dan ukuran juga berpengaruh haryanto mengatakan “Tapi kalo orang
fanatik pempek sih suka disini dan anak saya juga suka disini, rasa makanan
disini enak sih, pempek disini lebih gede dari biasanya” dan harga sedikit
berpengaruh dan etnis tidak memilki pengaruh dalam hal ini.
Hasil wawancara dengan dwi selaku konsumen Kue Tradisional :
“Belanja disini baru pertama kali, belanja disini penasaran aja sih baru pertama
kali, soalnya sering liat itu rame aja terus gitu, kalo rasa belum tau sih, kan baru
pertama kali, bentuk kue disini menarik sih, makanya jadi rame, kebersihannya
bersih sih, rapi juga, harga kuenya standar sih. belanjanya ini sih cuman beli 10
biji, pelayanannya ramah sih ,secara pribadi kalo jajan suka, kalo ini sih cuman
beli risol, pie susu, srikaya, lemper macam-macam lah, belanja disini gak
tergantung cuaca sih, tertarik belanja disini rame tadi, jadinyo penasaran be
mungkin enak, keraguan idak sih, kan cuman kue”94
Hasil wawancara ini menunjukkan kalau preferensi berpengaruh dengan
penasaran seseorang terhadap suatu produk, dan harga masih berada di standard
dan etnisitas tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian

93
Sumber data, wawancara konsumen oleh peneliti dengan Haryanto selaku responden
penelitian, 9 Oktober 2019
94
Sumber data, wawancara konsumen oleh peneliti dengan Dwi selaku responden
penelitian, 11 Oktober 2019
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Hasil wawancara dengan Serli selaku konsumen Kue Tradisional :
“Ya paling sebulan itu 2 kali lah. Kuenya enak dan juga tokonya rame. Enak sih
kuenya. Bagus sih, bentuknya rapi gitu. Bersih kok. Agak mahal sih ya, tapi
kuenya enak gitu apa lagi yang pienya itu, itu sih yang paling saya suka. Suka,
Pienya enak. Lumayan banyak, ya paling 5an lebih gitu. Ramah, cepat walaupun
kadang antri karena keramean. Suka kok. Saya sih cuman suka pienya aja, suka
yang manis manis gitu. Gak ngaruh cuaca sih soalnya kan ini kue. Ya kuenya
enak aja. Nggak sih, tuh banyak juga orang kita yang belanja disini”95
Hasil wawancara dengan Serli menunjukkan bahwa faktor Preferensi
mendominasi keputusan pembelian terutama pada aspek rasa dan pada aspek
bentuk juga mempengaruhi karena kue ini dilihat dari rasa dan pada aspek harga
tidak terlalu mempengaruhi keputusan pembelian sedangkan pada faktor etnisitas
tidak mendominasi terhadap keputusan pembelian karena konsumen tidak
mempermasalahkan hal tersebut.
Hasil wawancara dengan Ratih selaku konsumen Kue Tradisional :
“Jarang sih, kalo ada acara aja. Belanja untuk acara. Enak-enak semua. Bentuk
kuenya cantik-cantik. Bersih lah bang. Ya, sesuai dengan rasa. Iya saya suka. Ya
kuenya enak itu tadi. Kalo saya sekali belanja banyak sih soalnya kan untuk acara,
kalo makan sendiri saya gak terlalu banyak. Ramah, Baik. ya gimana ya dibilang
suka gak terlalu, soalnya kalo makanan itu kurang doyan paling kalo makan satu
atau dua gitu. Macam-macam seperti kue kukus, risol, dadar gulung, lemper,
banyak lah pokoknya. Udah terkenal aja gitu. Gak ada, kan ini kue bahanbahannya gak mungkin juga haram saya rasa halallah”96
Hasil wawancara dengan Ratih menunjukkan bahwa faktor Preferensi
mendominasi terhadap keputusan pembelian terutama pada aspek Rasa dan pada
aspek bentuk mempengaruhi karena bentuk dari produk tersebut menarik bagi
konsumen dan pada aspek harga konsumen tidak mempermasalahkan hal tersebut

95
Sumber data, wawancara konsumen oleh peneliti dengan Serli selaku responden
penelitian, 11 Oktober 2019
96
Sumber data, wawancara konsumen oleh peneliti dengan Ratih selaku responden
penelitian, 11 Oktober 2019
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selanjutnya pada faktor Etnisitas tidak mendominasi terhadap keputusan
pembelian.
Hasil wawancara dengan Mailinda selaku Konsumen Kue Tradisional :
“Sering kok, hampir tiap sore saya kesini. Enak aja kuenya. Bagus-bagus
kok dek, Bersihlah. Sesuai dengan rasa kok, gak terlalu mahal dan gak terlalu
murah juga. Suka lah dek, makanya saya langganan disini. ya arena enak aja sih.
Kalo belanjanya ya lumayan sekitar 10 lebih, kalo makannya gak terlalu banyak
saya ya saya beliin untuk orang dirumah juga. Ramah lah ya, Baik juga cuman
kalo rame itu aja kadang gak telayani dan kokonya buru-buru gitu. Suka kok. Kue
jongkong, pie, risol, macam-macamlah. Gak liat cuaca sih kalo beli kue, kalo
kayak bakso iya pas hujan baru enak, kalo kue saya gak ngeliat cuaca . Ya karena
enak tadi, jadi pingin beli terus aja. Kalo dipikir-pikir ragu sih karena yang jual
china tapi gak mungkin juga kan mereka dagang pake bahan yang haram, pasti
mereka jaga kualitas dan nama toko mereka”97
Hasil wawancara dengan mailinda menunjukkan bahwa pada faktor
Preferensi mendominasi keputusan pembelian terutama pada aspek rasa dan pada
aspek bentuk konsumen menganggap bagus-bagus saja dan pada aspek harga
konsumen tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut sedangkan pada faktor
etnisitas terllihat konsumen tidak mempermasalahkan produk yang dia beli dan
faktor etnisitas tidak mempengaruhi keputusan pembelian.

Hasil wawancara dengan Fitriah selaku konsumen Kue Tradisional :
“Jaranglah dek, dak pasti jugo soalnyo kesini pas lagi kepingin bae,Belanja
disini karena disini sudah terkenal juga sih dan kuenya enak enak juga, Enak-enak
lah kuenya beda dengan kue yang hargo seribuan gitu, bentuknya cantik kok
bentuk kuenya, yang buatnya profesionallah, kebersihannya bersih, harganya ya
sesuai sih, lagian juga Ya sesuai sih, lagian juga kalo kuenya murah rasanya pasti
kurang enak biasanya, makan disini suka kok, enak enak sih kuenya karena ya
enak kuenya dan lumayan lengkap pilihannya, sekali belanja paling 50 ribulah
berapa dapatnya itu, pelayananya Bagus sih, sopan, kalo jajan hahaha, suka banget
saya apa lagi kue-kue gini enak sambil ngemilnya di rumah sambil nonton tv,
produk yangn dibeli campur sih, mana yang keliatan enak gitu, kalo cuaca sih gak
ngaruh sih saya, tertarik belanja disini kan variannya juga lengkap kan enak
97

Sumber data, wawancara konsumen oleh peneliti dengan Mailinda selaku responden penelitian,
11 Oktober 2019
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milihnya dan juga rasanya terjamin enak ,gak ragu sih kan mereka ngerti juga lah
dikit banyak kalo yang belanja itu ada orang yang beragama islam.”98
Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan Rasa juga yang tetap menjadi
utama, tampilan dari kuenya juga berpengaruh, dan harga pun berpengaruh
terhadap keputusan pembelian seperti kata “, harganya ya sesuai sih, lagian juga
kalo kuenya murah rasanya pasti kurang biasanya”
B. Faktor Yang Menentukan Keputusan Pembelian
Dalam penelitian ini faktor yang sangat menentukan keputusan pembelian
adalah faktor Preferensi dari ketiga aspek preferensi yaitu aspek : Rasa, Harga dan
ukuran, yang paling dominan menentukan keputusan pembelian kuliner konsumen
muslim di Talang Banjar adalah aspek rasa di karenakan hampir seluruh
konsumen muslim di Talang Banjar mengatakan alasan berbelanja disini yaitu
karena enak. Pada posisi kedua yaitu aspek harga sedikit berpengaruh terhadap
keputusan pembelian dikarenakan terdapat beberapa konsumen muslim yang
berada di Talang Banjar mengatakan bahwa harga kuliner dari toko Pempek
Asiong, Pempek sumsel dan Kue Tradisional agak lebih mahal dari biasanya dan
mereka mengatakan sesuai dengan rasa yang diberikan.
Selanjutnya aspek ukuran dan bentuk berada di posisi terakhir pada faktor
preferensi yang mana aspek ukuran dan bentuk sedikit mendominasi keputusan
pembelian konsumen muslim di Talang Banjar di karenakan terdapat salah satu
konsumen muslim lebih memilih Pempek Sumsel daripada pempek Asiong
dikarenakan ukuran dari Pempek sumsel sedikit lebih besar dibandingkan Pempek
Asiong.
98

Sumber data, wawancara konsumen oleh peneliti dengan Fitriah selaku responden
penelitian, 11 Oktober 2019
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Selanjutnya pada faktor Etnisitas tidak dominan pada faktor keputusan
pembelian dikarenakan para konsumen muslim di Talang Banjar tidak menjadikan
pengahalang untuk membeli kuliner yang mereka sukai dan rata-rata konsumen
muslim di Talang Banjar tidak memiliki keraguan atas kuliner yang mereka beli
bahwasanya mereka beranggapan kuliner yang dibuat oleh etnis Tionghoa pasti
menjaga kualitas atas produk yang mereka jual dan sudah lama berlangganan di
toko tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa faktor Etnisitas itu bersifat relative
tergantung dari pemikiran dan anggapan dari konsumen yang lain, sedangkan
pada konsumen yang berada di Talang Banjar tidak beranggapan hal tersebut
menjadi masalah dalam membeli kuliner.

BAB V
PENUTUP

A.

KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil penelitian dengan pembahasan dari bab sebelumnya

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1.

Perilaku konsumen muslim di Talang Banjar dalam memutuskan
pembelian adalah soal rasa berdasarkan wawacara dengan konsumen
muslim di toko kuliner Pempek Asiong, Pempek Sumsel dan Kue
Tradisional di Talang Banjar.

2.

Rasa sangat penting dan sangat mendominasi keputusan pembelian
karena rata-rata konsumen yang berada di talang banjar lebih
memperhatikan soal rasa dari pada harga, walaupun rata-rata harga
makanan/kuliner di daerah talang banjar terbilang lebih mahal dari
biasanya. Dan pada persoalan rasa, rasa inilah yang dapat membuat
seseorang

berbelanja

secara

kontinuitas.Ukuran

pada

makanan/kuliner juga mendominasi keputusan pembelian konsumen
di talang banjar.

Bentuk/tampilan dari suatu kuliner juga

diperhatikan oleh konsumen dengan bentuk yang rapi/menarik dapat
membuat konsumen yang baru tertarik belanja di sebuah toko.
Etnisitas tidak mendominasi keputusan pembelian konsumen muslim
di talang banjar, karena hasil dari wawancara hanya beberapa orang
yang

memiliki

sedikit

keraguan,

namun

mereka

tidak

mempermasalahkan hal tersebut, di karenakan banyak juga
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konsumen muslim lainnya yang berbelanja di toko tersebut. Jadi
dapat di katakana bahwa faktor etnisitas itu bersifat relatif tergantung
pada kepribadian konsumen masing-masing.
3.

Solusi dari hal tersebut maka ada baiknya bagi pengusaha kuliner
yang akan memulai usaha atau yang sudah lama berdiri untuk
mengurus kehalalan akan kuliner yang mereka sediakan agar para
konsumen muslim lebih yakin lagi akan kuliner tersebut, dan dapat
menarik konsumen lain yang memiliki keraguan akan berbelanja
kuliner di Etnis tionghoa.

B.

SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang

dapat diharapkan akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan
perilaku konsumen muslim di talang Banjar.
Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :
1.

Bagi Masyarakat
Hasil

penelitian

ini

diharapkan

menjadi

pengetahuan

bagi

masyarakat yang ingin memulai usaha dapat mengetahui hal yang
utama dalam sebuah bisnis kuliner yaitu adalah rasa yang kedua
adalah harga kemudian bentuk atau tampilan dari makanan tersebut.
2.

Bagi Pedagang
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para pedagang
agar para pedagang mengetahui apa saja yang mendominasi
keputusan pembelian konsumen di talang Banjar.
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3.

Bagi Peneliti
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencontoh bagaimana
berdagang agar dapat menarik minat konsumen berbelanja di toko
tersebut.
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PEMPEK ASIONG
INFORMAN I
NAMA
: Yani
UMUR
: 35 Tahun
AGAMA
: Islam
SUKU
: Melayu
PEKERJAAN : Ibu Rumah Tangga
ALAMAT
: Jelutung
1. Aspek Preferensi
P
: Seberapa sering anda belanja disini ?
I
: lumayan sering
P
: Kenapa anda berbelanja disini ?
I
: Soalnya rumah saya dekat sini
P
: Bagaimana rasa makanan di toko ini ?
I
: Enak
P
: Bagaimana bentuk/tampilan makanan di toko ini ?
I
: Kayak biasolah bentuknyo
P
: Bagaimana kebersihan di toko ini ?
I
: Bersih dan nyaman
P
: Bagaimana harga makanan di toko ini ?
I
: Agak mahal sih
P
: Apakah anda suka makan disini ?
I
: Iya, saya suka
P
: Apa yang membuat anda suka makan disini ?
I
: karena pempeknya enak, pelayanannya ramah
2. Aspek etnis
a. Karakteristik biologis dan fisik
P : Biasanya sekali belanja disini berapa banyak yang anda makan ?
I : paling banyak 10
b. Ciri-ciri kepribadian
P : Bagaimana karakter pelayanan di toko etnis china ini ?
I : Pelayanannya lumayan ramah
P : Apakah anda secara pribadi memang suka makan pempek?
I : Saya emang suka makan pempek sih
c. Nilai dan norma budaya
P : Produk apa yang paling sering anda beli ?
I : Pempek telok dengan pempek kulit
P : Ketika cuaca bagaimana anda baru membeli produk tersebut ?
I : Dak ngaruh dengan cuaca dek, pas pengen be baru beli

d. Aspek konsumen muslim
P
: Sebagai orang islam apa yang tetap membuat anda tertarik
berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: karena karyawan disini kan orang islam jugo, jadi ya oke oke saja
P
: Apakah anda ada kergauan berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: yo idak karno itu tadi
INFORMAN II
NAMA
: Devi
UMUR
: 27 Tahun
AGAMA
: Islam
SUKU
: Melayu
PEKERJAAN : karyawati Swasta
ALAMAT
: kota baru
1. Aspek Preferensi
P
: Seberapa sering anda belanja disini ?
I
: dak sering nian
P
: Kenapa anda berbelanja disini ?
I
: kebetulan dari lippo tadi terus pengen makan pempek, jadi saya
kesini
P
: Bagaimana rasa makanan di toko ini ?
I
: Enak lah
P
: Bagaimana bentuk/tampilan makanan di toko ini ?
I
: yo kayak pempek biasolah
P
: Bagaimana kebersihan di toko ini ?
I
: Bersih
P
: Bagaimana harga makanan di toko ini ?
I
: mahal sih sebenarnyo
P
: Apakah anda suka makan disini ?
I
: gak terlalu suka sih, cuman karno dari lippo tadi
P
: Apa yang membuat anda suka makan disini ?
I
: pelayanannyo ramah dan tempatnyo nyaman
2. Aspek etnis
a. Karakteristik biologis dan fisik
P : Biasanya sekali belanja disini berapa banyak yang anda makan ?
I : dak banyak sih paling 5, soalnyo mahal
b. Ciri-ciri kepribadian
P : Bagaimana karakter pelayanan di toko etnis china ini ?
I : Pelayanannyo ramah
P : Apakah anda secara pribadi memang suka makan pempek?
I : suka banget, cuman takut gendut kan pempek ini kalorinya tinggi

c. Nilai dan norma budaya
P : Produk apa yang paling sering anda beli ?
I : Pempek telok, pempek kulit, pempek panjang
P : Ketika cuaca bagaimana anda baru membeli produk tersebut ?
I : kalo pas dingin enaknyo
3. Aspek konsumen muslim
P
: Sebagai orang islam apa yang tetap membuat anda tertarik
berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: karno banyak jugo orang islam yang belanjo disini jadi aku pikir
dak apo
P
: Apakah anda ada keragauan berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: idak
INFORMAN III
NAMA
: Riska
UMUR
: 20 Tahun
AGAMA
: Islam
SUKU
: Melayu
PEKERJAAN : Mahasiswa
ALAMAT
: Thehok
1. Aspek Preferensi
P
: Seberapa sering anda belanja disini ?
I
: Seringlah
P
: Kenapa anda berbelanja disini ?
I
: Pempeknyo enak nian
P
: Bagaimana rasa makanan di toko ini ?
I
: Enak, udah dari dulu rasanya gak berubah sampe sekarang
P
: Bagaimana bentuk/tampilan makanan di toko ini ?
I
: Bagus kok, enak di tengoklah
P
: Bagaimana kebersihan di toko ini ?
I
: Bersih pasti
P
: Bagaimana harga makanan di toko ini ?
I
: dak pulak mahal lah
P
: Apakah anda suka makan disini ?
I
: Suko nian
P
: Apa yang membuat anda suka makan disini ?
I
: Pempeknyo enak galo
2. Aspek etnis
a. Karakteristik biologis dan fisik
P : Biasanya sekali belanja disini berapa banyak yang anda makan ?
I : Biso sampe 15 kalo lagi lapar

b. Ciri-ciri kepribadian
P : Bagaimana karakter pelayanan di toko etnis china ini ?
I : Ramah, murah senyum
P : Apakah anda secara pribadi memang makan pempek ?
I : Suko nian
c. Nilai dan norma budaya
P : Produk apa yang paling sering anda beli ?
I : Pempek tahu, pempek bulat, pempek telur,
P : Ketika cuaca bagaimana anda baru membeli produk tersebut ?
I : Pas siang biasonyo beli
3. Aspek konsumen muslim
P
: Sebagai orang islam apa yang tetap membuat anda tertarik
berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: kan pempek dari ikan jugo dan pegawainyo be berjilbab
P
: Apakah anda ada keragauan berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: dak ado ragu bang
INFORMAN IV
NAMA
: Dika
UMUR
: 25 Tahun
AGAMA
: Islam
SUKU
: Minang
PEKERJAAN : Polisi
ALAMAT
: Pagar drum
1. Aspek Preferensi
P
: Seberapa sering anda belanja disini ?
I
: Jarang bang, kesini pas di ajak kawan be bang
P
: Kenapa anda berbelanja disini ?
I
: Tempatnyo enak dan pempeknyo jugo enak
P
: Bagaimana rasa makanan di toko ini ?
I
: Enaklah dari pada yang di pinggir jalan
P
: Bagaimana bentuk/tampilan makanan di toko ini ?
I
: Bentuknyo bagus, kayak standart pempeklah
P
: Bagaimana kebersihan di toko ini ?
I
: Bersih kok bang
P
: Bagaimana harga makanan di toko ini ?
I
: Kalo dibanding dengan toko biaso agak mahal sih bang, cuman
Sesuai dengan pelayanannyo samo tempatnyo
P
: Apakah anda suka makan disini ?
I
: Sukolah bang, tapi kalo di ajak kawan bae
P
: Apa yang membuat anda suka makan disini ?
I
: Tempatnyo enak, biso ngumpul-ngumpul samo kawan

2. Aspek etnis
a. Karakteristik biologis dan fisik
P : Biasanya sekali belanja disini berapa banyak yang anda makan ?
I : Paling dikit 10 bang
b. Ciri-ciri kepribadian
P : Bagaimana karakter pelayanan di toko etnis china ini ?
I : Ramah kok bang, karyawannyo jugo ramah
P : Apakah anda secara pribadi memang suka makan pempek ?
I : sukolah bang cuman kalo pempek biasonyo beli disini
c. Nilai dan norma budaya
P : Produk apa yang paling sering anda beli ?
I : pempek kulit, pempek telur
P : Ketika cuaca bagaimana anda baru membeli produk tersebut ?
I : Dak nengok cuaca jugo, kalo lagi mau bae
3. Aspek konsumen muslim
P
: Sebagai orang islam apa yang tetap membuat anda tertarik
berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: yo karno pempeknyo enak bang, dan jugo udah dari dulu kalo
makan pempek disinilah
P
: Apakah anda ada keragauan berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: sebenarnyo agak ragu bang karno yang jualnyo chino, cuman dak
apolah
INFORMAN V
NAMA
: Sari
UMUR
: 22 Tahun
AGAMA
: Islam
SUKU
: Batak
PEKERJAAN : Mahasiswa
ALAMAT
: Kenali Asam Bawah
1. Aspek Preferensi
P
: Seberapa sering anda belanja disini ?
I
: Baru pertama kali bang
P
: Kenapa anda berbelanja disini ?
I
: Pingin nyobak be, katonyo enak
P
: Bagaimana rasa makanan di toko ini ?
I
: Enaklah walaupun pertama kali
P
: Bagaimana bentuk/tampilan makanan di toko ini ?
I
: Biaso bae sih dak ado yang spesial
P
: Bagaimana kebersihan di toko ini ?

I
P
I
P
I
P
I

: Lumayan lah, soalnyo masih ado yang lebih bersih dan rapi
kayak pempek selamat
: Bagaimana harga makanan di toko ini ?
: Kalo menurut aku sih mahal bang
: Apakah anda suka makan disini ?
: Dak sih, soalnya sedikit berat di harga karna harganya lebih
mahal 2 kali lipat gitu
: Apa yang membuat anda suka makan disini ?
: -

2. Aspek etnis
a. Karakteristik biologis dan fisik
P : Biasanya sekali belanja disini berapa banyak yang anda makan ?
I : Tadi sih beli 5 mau coba dulu gitu
b. Ciri-ciri kepribadian
P : Bagaimana karakter pelayanan di toko etnis china ini ?
I : Pelayanannya biasa ajalah
P : Apakah anda secara pribadi memang suka makan pempek ?
I : Suka lah apo lagi gratis
c. Nilai dan norma budaya
P : Produk apa yang paling sering anda beli ?
I : Biasanya sih beli pempek telur dan pempek lenjer
P : Ketika cuaca bagaimana anda baru membeli produk tersebut ?
I : Tidak tergantung cuaca, tergantung duitlah pokoknyo
3. Aspek konsumen muslim
P
: Sebagai orang islam apa yang tetap membuat anda tertarik
berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: Pingin nyoba aja sih soalnya dengar dari kawan enak jadi
kepingin nyicip pempek disini
P
: Apakah anda ada keragauan berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: Ada sih, ,mengingat toko ini berada di sekitar etnis tionghoa dan
banyak yang beli juga banyak orang tionghoa
INFORMAN VI
NAMA
: Linda
UMUR
: 34 Tahun
AGAMA
: Islam
SUKU
: Melayu
PEKERJAAN : Ibu Rumah Tangga
ALAMAT
: Mayang
1. Aspek Preferensi
P
: Seberapa sering anda belanja disini ?
I
: Kalo kebetulan lewat aja, dan pas lagi kumpul sama teman

P
I
P
I

: Kenapa anda berbelanja disini ?
: yah karena enak aja sih
: Bagaimana rasa makanan di toko ini ?
:-

P
: Bagaimana bentuk/tampilan makanan di toko ini ?
I
: Kalo bentuk sih ya seperti biasa pempeklah
P
: Bagaimana kebersihan di toko ini ?
I
: Bagus-bagus bae sih kebersihannyo
P
: Bagaimana harga makanan di toko ini ?
I
: Standartlah hargonyo walaupun 4500 satunyo
P
: Apakah anda suka makan disini ?
I
: Sukolah dan jugo udah dari dulu disini terus kalo makan pempek
P
: Apa yang membuat anda suka makan disini ?
I
: Yo enak, pedas jugo
2. Aspek etnis
a. Karakteristik biologis dan fisik
P : Biasanya sekali belanja disini berapa banyak yang anda makan ?
I : biso sampe 4 sih tapi cuman pempek panggang bae kalo pempek
yang lain tu paling 2
b. Ciri-ciri kepribadian
P : Bagaimana karakter pelayanan di toko etnis china ini ?
I : Biaso bae sih kalo pelayanannyo
P : Apakah anda secara pribadi memang suka makan pempek ?
I : Kalo pempek sukolah siapo yang dak suko
c. Nilai dan norma budaya
P : Produk apa yang paling sering anda beli ?
I : Pempek panggang
P : Ketika cuaca bagaimana anda baru membeli produk tersebut ?
I : Tidak tergantung cuaca sih dek
3. Aspek konsumen muslim
P
: Sebagai orang islam apa yang tetap membuat anda tertarik
berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: Karna enak itu
P
: Apakah anda ada keragauan berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: Tidak ragu sih, dak mungkin jugo pempek haram kan
INFORMAN VII
NAMA
: Monik
UMUR
: 22 Tahun
AGAMA
: Islam
SUKU
: Jawa
PEKERJAAN : Mahasiswa
ALAMAT
: Payo Lebar

1. Aspek Preferensi
P
: Seberapa sering anda belanja disini ?
I
: Sering lah kadang tu sebulan sampe 3 kali
P
: Kenapa anda berbelanja disini ?
I
: Enak, ikannyo beraso, kualitasnyo sesuai dengan hargo
P
: Bagaimana rasa makanan di toko ini ?
I
: Enaklah pempeknyo
P
: Bagaimana bentuk/tampilan makanan di toko ini ?
I
: Kek biasolah semuanyo tu
P
: Bagaimana kebersihan di toko ini ?
I
: Bersih kok
P
: Bagaimana harga makanan di toko ini ?
I
: Mahal nian lah
P
: Apakah anda suka makan disini ?
I
: Suko
P
: Apa yang membuat anda suka makan disini ?
I
: Pempeknyo enak
2. Aspek etnis
a. Karakteristik biologis dan fisik
P : Biasanya sekali belanja disini berapa banyak yang anda makan ?
I : kalo disini sekali makan 10 biji aja sih
b. Ciri-ciri kepribadian
P : Bagaimana karakter pelayanan di toko etnis china ini ?
I : pelayanannyo biaso bae
P : Apakah anda secara pribadi memang suka makan pempek?
I : kalo makan pempek suko nian
c. Nilai dan norma budaya
P : Produk apa yang paling sering anda beli ?
I : Pempek panggang
P : Ketika cuaca bagaimana anda baru membeli produk tersebut ?
I : dak tergantung cuaca, tergantung perut dan isi dompet
3. Aspek konsumen muslim
P
: Sebagai orang islam apa yang tetap membuat anda tertarik
berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: Yo karno enak tadi pempeknyo
P
: Apakah anda ada keragauan berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: Dak ado sih, kan udah dari dulu jugo jualan jadi yo dak apolah

INFORMAN VIII
NAMA
: Putri
UMUR
: 21 Tahun
AGAMA
: Islam
SUKU
: Jawa
PEKERJAAN : Mahasiswa
ALAMAT
: Payo Lebar
1. Aspek Preferensi
P
: Seberapa sering anda belanja disini ?
I
: Sebulan sekalilah
P
: Kenapa anda berbelanja disini ?
I
: Sudah enak aja
P
: Bagaimana rasa makanan di toko ini ?
I
: Enaklah pempeknyo
P
: Bagaimana bentuk/tampilan makanan di toko ini ?
I
: Biasa-biasa aja lah kalo bentuk pempeknya disini
P
: Bagaimana kebersihan di toko ini ?
I
: Bersih kok tokonya
P
: Bagaimana harga makanan di toko ini ?
I
: Cukup mahallah, tapi sesuai dengan rasanya
P
: Apakah anda suka makan disini ?
I
: Suka
P
: Apa yang membuat anda suka makan disini ?
I
: Sudah doyan be, semenjak dari dulu sebelum di ruko ini
2. Aspek etnis
a. Karakteristik biologis dan fisik
P : Biasanya sekali belanja disini berapa banyak yang anda makan ?
I : 5 lah
b. Ciri-ciri kepribadian
P : Bagaimana karakter pelayanan di toko etnis china ini ?
I : Ramah pelayanannyo
P : Apakah anda secara pribadi memang suka makan pempek?
I : suka sih dan dari dulu kalo pingin pempek pasti kesini
c. Nilai dan norma budaya
P : Produk apa yang paling sering anda beli ?
I : yah mcam-macam soalnya kan itu kalo makan disini langsung
disediain jadi yah mana yang pingin di makan saya makan
P : Ketika cuaca bagaimana anda baru membeli produk tersebut ?
I : dak ngaruh dengan cuaca sih saya kalo kesini
3. Aspek konsumen muslim
P
: Sebagai orang islam apa yang tetap membuat anda tertarik
berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: Yo, enak bae sih pempeknyo
P
: Apakah anda ada keragauan berbelanja di toko etnis china ini ?

I

: Nggak sih, soalnya sudah dari dulu belanja waktu masih kecik
tokonya dulu

PEMPEK SUMSEL
INFORMAN I
NAMA
: Sabar
UMUR
: 24 Tahun
AGAMA
: Islam
SUKU
: Melayu
PEKERJAAN : Karyawan Swasta
ALAMAT
: Broni
1. Aspek Preferensi
P
: Seberapa sering anda belanja disini ?
I
: Dak sering nian lah, paling sebulan sekali
P
: Kenapa anda berbelanja disini ?
I
: Pempeknyo enak bang
P
: Bagaimana rasa makanan di toko ini ?
I
: Enak-enaklah
P
: Bagaimana bentuk/tampilan makanan di toko ini ?
I
: Bentuk pempeklah bang
P
: Bagaimana kebersihan di toko ini ?
I
: Bersih lah bang
P
: Bagaimana harga makanan di toko ini ?
I
: Mahal tapi enak
P
: Apakah anda suka makan disini ?
I
: Suka
P
: Apa yang membuat anda suka makan disini ?
I
: Pempeknyo enak, tempatnyo jugo bagus
2. Aspek etnis
a. Karakteristik biologis dan fisik
P : Biasanya sekali belanja disini berapa banyak yang anda makan ?
I : Paling 10 bang
b. Ciri-ciri kepribadian
P : Bagaimana karakter pelayanan di toko etnis china ini ?
I : Ligat, Ramah, Sopan
P : Apakah anda secara pribadi memang suka makan pempek ?
I : Suka, Terutama Pempek kulit
c. Nilai dan norma budaya
P : Produk apa yang paling sering anda beli ?
I : Pempek telur, pempek lenjer, pempek kulit
P : Ketika cuaca bagaimana anda baru membeli produk tersebut ?
I : Dak tergantung cuaca lah

3. Aspek konsumen muslim
P
: Sebagai orang islam apa yang tetap membuat anda tertarik
berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: Karno enak bae sih, dibanding di pinggir jalan tu kadang cukonyo
cair, rasonyo kurang walaupun disini agak mahal dak masalah sih
P
: Apakah anda ada keragauan berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: idak sih, kan pempek dari ikan dak mungkin jugo kan kalo dak
halal
INFORMAN II
NAMA
: Dani
UMUR
: 32 Tahun
AGAMA
: Islam
SUKU
: Melayu
PEKERJAAN : Wiraswasta
ALAMAT
: Telanai
1. Aspek Preferensi
P
: Seberapa sering anda belanja disini ?
I
: Sebulan tu kadang 2 kali
P
: Kenapa anda berbelanja disini ?
I
: Makanannyo enak
P
: Bagaimana rasa makanan di toko ini ?
I
: Pempeknyo tu kenyal, enak
P
: Bagaimana bentuk/tampilan makanan di toko ini ?
I
: Yo baguslah bang
P
: Bagaimana kebersihan di toko ini ?
I
: Bersih nian tu idak tapi jadilah
P
: Bagaimana harga makanan di toko ini ?
I
: Paslah dengan rasonyo
P
: Apakah anda suka makan disini ?
I
: Dak jugo suko, karno enak bae
P
: Apa yang membuat anda suka makan disini ?
I
: Yo karno enak tadi
2. Aspek etnis
a. Karakteristik biologis dan fisik
P : Biasanya sekali belanja disini berapa banyak yang anda makan ?
I : Sekitar 7-5 lah
b. Ciri-ciri kepribadian
P : Bagaimana karakter pelayanan di toko etnis china ini ?
I : Sedanglah
P : Apakah anda secara pribadi memang suka makan pempek ?
I : suko sih, cuman kalo kesini pas pengen be

c. Nilai dan norma budaya
P : Produk apa yang paling sering anda beli ?
I : Yang pempek panjang, pempek bulat samo pempek telok
P : Ketika cuaca bagaimana anda baru membeli produk tersebut ?
I : Malam sih biasonyo
3. Aspek konsumen muslim
P
: Sebagai orang islam apa yang tetap membuat anda tertarik
berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: Yo, karno enak tadi tu
P
: Apakah anda ada keragauan berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: dak ado, lagian jugo kato orang tu halallah
INFORMAN III
NAMA
: Etmawati
UMUR
: 49 Tahun
AGAMA
: Islam
SUKU
: Minang
PEKERJAAN : Ibu Rumah Tangga
ALAMAT
: Selincah
1. Aspek Preferensi
P
: Seberapa sering anda belanja disini ?
I
: Lumayan sering sih dek, soalnya anak saya suka makan disini
P
: Kenapa anda berbelanja disini ?
I
: Ya saya ikut anak saya
P
: Bagaimana rasa makanan di toko ini ?
I
: Enak kok dek
P
: Bagaimana bentuk/tampilan makanan di toko ini ?
I
: Bagus sih bentuknya dek
P
: Bagaimana kebersihan di toko ini ?
I
: Bersih dek
P
: Bagaimana harga makanan di toko ini ?
I
: Dak terlalu mahal lah dek
P
: Apakah anda suka makan disini ?
I
: Lumayan sih
P
: Apa yang membuat anda suka makan disini ?
I
: Makanannya enak dan tempatnya juga nyaman
2. Aspek etnis
a. Karakteristik biologis dan fisik
P : Biasanya sekali belanja disini berapa banyak yang anda makan ?
I : Gak banyak sih dek, kalo sudah ibu-ibu ni paling 4-5an
b. Ciri-ciri kepribadian
P : Bagaimana karakter pelayanan di toko etnis china ini ?
I : Ya ramah sih dek

P : Apakah anda secara pribadi memang suka makan pempek?
I : Saya gak terlalu suka sih, cuman karna anak aja yang suka makan
disini
c. Nilai dan norma budaya
P : Produk apa yang paling sering anda beli ?
I : Pempek bulat
P : Ketika cuaca bagaimana anda baru membeli produk tersebut ?
I : Gak ngaruh dengan cuaca sih
3. Aspek konsumen muslim
P
: Sebagai orang islam apa yang tetap membuat anda tertarik
berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: Cukonyo enak dek, pempeknyo beraso ikannyo
P
: Apakah anda ada keragauan berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: Idak dek, sudah biaso sih beli disini
INFORMAN IV
NAMA
: Wijaya
UMUR
: 31 Tahun
AGAMA
: Islam
SUKU
: Melayu
PEKERJAAN : Karyawan Swasta
ALAMAT
: Kerinci
1. Aspek Preferensi
P
: Seberapa sering anda belanja disini ?
I
: Jarang, soalnyo tinggal di kerinci
P
: Kenapa anda berbelanja disini ?
I
: Kalo ke jambi bae baru beli
P
: Bagaimana rasa makanan di toko ini ?
I
: Enak bang pempeknyo
P
: Bagaimana bentuk/tampilan makanan di toko ini ?
I
: Bagus lah bang enak di tengoklah
P
: Bagaimana kebersihan di toko ini ?
I
: Dak pulak merhatiin sih soalnyo kan untuk di bawak ke kerinci
bae,tapi kalo nengok sekilas dari luar bersih lah
P
: Bagaimana harga makanan di toko ini ?
I
: Sedanglah hargonyo dak terlalu mahal
P
: Apakah anda suka makan disini ?
I
: Suko
P
: Apa yang membuat anda suka makan disini ?
I
: Pempeknyo enak dan terkenal jugo sudah

2. Aspek etnis
a. Karakteristik biologis dan fisik
P : Biasanya sekali belanja disini berapa banyak yang anda makan ?
I : Biso sampe 15 ekok
b. Ciri-ciri kepribadian
P : Bagaimana karakter pelayanan di toko etnis china ini ?
I : Ramahlah
P : Apakah anda secara pribadi memang suka makan pempek?
I : Sukolah
c. Nilai dan norma budaya
P : Produk apa yang paling sering anda beli ?
I : Semuanyolah, kan jarang beli soalnyo
P : Ketika cuaca bagaimana anda baru membeli produk tersebut ?
I : Idak nengok cuaca lah
3. Aspek konsumen muslim
P
: Sebagai orang islam apa yang tetap membuat anda tertarik
berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: Karno udah terkenal bae dan rasonyo jugo enak
P
: Apakah anda ada keragauan berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: Idak, dak mungkin jugo kan pempek haram kan dari ikan
INFORMAN V
NAMA
: Winda
UMUR
: 26 Tahun
AGAMA
: Islam
SUKU
: Jawa
PEKERJAAN : Karyawan Swasta
ALAMAT
: Lorong uka
1. Aspek Preferensi
P
: Seberapa sering anda belanja disini ?
I
: Lumayan Seringlah
P
: Kenapa anda berbelanja disini ?
I
: Tokonya sudah lama berdiri dan sudah terkenal
P
: Bagaimana rasa makanan di toko ini ?
I
: Enak-enak semua sih makanannya
P
: Bagaimana bentuk/tampilan makanan di toko ini ?
I
: Ya seperti itulah
P
: Bagaimana kebersihan di toko ini ?
I
: Bersih lah
P
: Bagaimana harga makanan di toko ini ?
I
: Mahal sih sebenarnya
P
: Apakah anda suka makan disini ?
I
: Suka sekali

P
: Apa yang membuat anda suka makan disini ?
I
: Pempeknyo enak, cukonyo enak
2. Aspek etnis
a. Karakteristik biologis dan fisik
P : Biasanya sekali belanja disini berapa banyak yang anda makan ?
I : Sekitar 10 lah
b. Ciri-ciri kepribadian
P : Bagaimana karakter pelayanan di toko etnis china ini ?
I : Ramah kok
P : Apakah anda secara pribadi memang suka makan pempek ?
I : Suka sih
c. Nilai dan norma budaya
P : Produk apa yang paling sering anda beli ?
I : Semuanya lah yang disediain enak semua soalnya
P : Ketika cuaca bagaimana anda baru membeli produk tersebut ?
I : Sore sih, pas pulang kerja
3. Aspek konsumen muslim
P
: Sebagai orang islam apa yang tetap membuat anda tertarik
berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: Rasanya itu enak aja
P
: Apakah anda ada keragauan berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: Ya gak ada ragu sih, soalnya selama aku makan disini masih
baik-baik saja kok

INFORMAN VI
NAMA
: Haryanto
UMUR
: 58 Tahun
AGAMA
: Islam
SUKU
: Jawa
PEKERJAAN : Wiraswasta
ALAMAT
: Talang Banjar
1. Aspek Preferensi
P
: Seberapa sering anda belanja disini ?
I
: Dak terlalu seringlah, sebulan sekali
P
: Kenapa anda berbelanja disini ?
I
: Kalo itu masalah selera sih, kadang orang itu suka di slamet, ada
yang asiong kalo saya sih universal lah disini laju disana laju.
tapi kalo orang fanatik pempek sih suka disini dan anak saya juga
suka disini
P
: Bagaimana rasa makanan di toko ini ?
I
: Enak sih
P
: Bagaimana bentuk/tampilan makanan di toko ini ?

I
P
I
P
I
P
I
P
I

: Lebih gede dari biasanya
: Bagaimana kebersihan di toko ini ?
: Bersih kok
: Bagaimana harga makanan di toko ini ?
: Standardlah
: Apakah anda suka makan disini ?
: Suka
: Apa yang membuat anda suka makan disini ?
: Pempeknya enak dan lebih besar

2. Aspek etnis
a. Karakteristik biologis dan fisik
P : Biasanya sekali belanja disini berapa banyak yang anda makan ?
I : Yah gak terlalu banyak sih
b. Ciri-ciri kepribadian
P : Bagaimana karakter pelayanan di toko etnis china ini ?
I : Ramah lah seperti toko biasa
P : Apakah anda secara pribadi memang suka makan pempek ?
I : Saya ikut anak aja sih, kalo anak ajak kesini saya pergi kalo di
ajak ke pempek slamat saya pergi juga yah pokoknya ikut anak
aja
c. Nilai dan norma budaya
P : Produk apa yang paling sering anda beli ?
I : Kalo saya sih semuanya kecuali yang tahu aja
P : Ketika cuaca bagaimana anda baru membeli produk tersebut ?
I : Gak lihat cuaca saya, kalo diajak anak aja baru kesini
3. Aspek konsumen muslim
P
: Sebagai orang islam apa yang tetap membuat anda tertarik
berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: Ya selera aja sih disini lebih enak aja
P
: Apakah anda ada keragauan berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: Gak sih soalnya sudah lama belanja disini

KUE TRADISIONAL
INFORMAN I
NAMA
: Dwi
UMUR
: 21 Tahun
AGAMA
: Islam
SUKU
: Jawa
PEKERJAAN : Mahasiswa
ALAMAT
: Thehok
1. Aspek Preferensi
P
: Seberapa sering anda belanja disini ?
I
: Baru pertama kali
P
: Kenapa anda berbelanja disini ?
I
: Penasaran aja sih baru pertama kali, soalnya sering liat itu rame
aja terus gitu
P
: Bagaimana rasa makanan di toko ini ?
I
: Belum tau sih, kan baru pertama kali
P
: Bagaimana bentuk/tampilan makanan di toko ini ?
I
: Menarik sih, makanya jadi rame
P
: Bagaimana kebersihan di toko ini ?
I
: Bersih sih, rapi juga
P
: Bagaimana harga makanan di toko ini ?
I
: Standar sih
P
: Apakah anda suka makan disini ?
I
:P
: Apa yang membuat anda suka makan disini ?
I
: 2. Aspek etnis
a. Karakteristik biologis dan fisik
P : Biasanya sekali belanja disini berapa banyak yang anda makan ?
I : ini sih cuman beli 10 biji
b. Ciri-ciri kepribadian
P : Bagaimana karakter pelayanan di toko etnis china ini ?
I : Ramah sih
P : Apakah anda secara pribadi memang suka makan kue?
I : Suka kok, apa lagi yang manis-manis
c. Nilai dan norma budaya
P : Produk apa yang paling sering anda beli ?
I : kalo ini sih cuman beli risol, pie susu, srikaya, lemper macammacam lah
P : Ketika cuaca bagaimana anda baru membeli produk tersebut ?
I : gak tergantung cuaca sih

3. Aspek konsumen muslim
P
: Sebagai orang islam apa yang tetap membuat anda tertarik
berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: Yo rame tadi, jadinyo penasaran be mungkin enak
P
: Apakah anda ada keragauan berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: Idak sih, kan cuman kue
INFORMAN II
NAMA
: Serli
UMUR
: 23 Tahun
AGAMA
: Islam
SUKU
: Melayu
PEKERJAAN : Karyawan Swasta
ALAMAT
: Thehok
1. Aspek Preferensi
P
: Seberapa sering anda belanja disini ?
I
: Ya paling sebulan itu 2 kali lah
P
: Kenapa anda berbelanja disini ?
I
: Kuenya enak dan juga tokonya rame
P
: Bagaimana rasa makanan di toko ini ?
I
: Enak sih kuenya
P
: Bagaimana bentuk/tampilan makanan di toko ini ?
I
: Bagus sih, bentuknya rapi gitu
P
: Bagaimana kebersihan di toko ini ?
I
: Bersih kok
P
: Bagaimana harga makanan di toko ini ?
I
: Agak mahal sih ya, tapi kuenya enak gitu apa lagi yang pienya
itu, itu sih yang paling saya suka
P
: Apakah anda suka makan disini ?
I
: Suka
P
: Apa yang membuat anda suka makan disini ?
I
: Pienya enak
2. Aspek etnis
a. Karakteristik biologis dan fisik
P : Biasanya sekali belanja disini berapa banyak yang anda makan ?
I : Lumayan banyak, ya paling 5an lebih gitu
b. Ciri-ciri kepribadian
P : Bagaimana karakter pelayanan di toko etnis china ini ?
I : Ramah, cepat walaupun kadang antri karena keramean
P : Apakah anda secara pribadi memang suka makan kue?
I : Suka kok

d. Nilai dan norma budaya
P : Produk apa yang paling sering anda beli ?
I : Saya sih cuman suka pienya aja, suka yang manis manis gitu
P : Ketika cuaca bagaimana anda baru membeli produk tersebut ?
I : Gak ngaruh cuaca sih soalnya kan ini kue
3. Aspek konsumen muslim
P
: Sebagai orang islam apa yang tetap membuat anda tertarik
berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: Ya kuenya enak aja
P
: Apakah anda ada keragauan berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: Nggak sih, tuh banyak juga orang kita yang belanja disini
INFORMAN III
NAMA
: Ratih
UMUR
: 46 Tahun
AGAMA
: Islam
SUKU
: Melayu
PEKERJAAN : Pegawai Negri Sipil
ALAMAT
: Talang Bakung
1. Aspek Preferensi
P
: Seberapa sering anda belanja disini ?
I
: Jarang sih, kalo ada acara aja
P
: Kenapa anda berbelanja disini ?
I
: Belanja untuk acara
P
: Bagaimana rasa makanan di toko ini ?
I
: Enak-enak semua
P
: Bagaimana bentuk/tampilan makanan di toko ini ?
I
: Bentuk kuenya cantik-cantik
P
: Bagaimana kebersihan di toko ini ?
I
: Bersih lah bang
P
: Bagaimana harga makanan di toko ini ?
I
: Ya, sesuai dengan rasa
P
: Apakah anda suka makan disini ?
I
: Iya saya suka
P
: Apa yang membuat anda suka makan disini ?
I
: Ya kuenya enak itu tadi
2. Aspek etnis
a. Karakteristik biologis dan fisik
P : Biasanya sekali belanja disini berapa banyak yang anda makan ?
I : Kalo saya sekali belanja banyak sih soalnya kan untuk acara, kalo
makan sendiri saya gak terlalu banyak.

b. Ciri-ciri kepribadian
P : Bagaimana karakter pelayanan di toko etnis china ini ?
I : Ramah, Baik
P : Apakah anda secara pribadi memang suka makan kue ?
I : ya gimana ya dibilang suka gak terlalu, soalnya kalo makanan itu
kurang doyan paling kalo makan satu atau dua gitu
c. Nilai dan norma budaya
P : Produk apa yang paling sering anda beli ?
I : Macam-macam seperti kue kukus, risol, dadar gulung, lemper,
banyak lah pokoknya
P : Ketika cuaca bagaimana anda baru membeli produk tersebut ?
I :3. Aspek konsumen muslim
P
: Sebagai orang islam apa yang tetap membuat anda tertarik
berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: Udah terkenal aja gitu
P
: Apakah anda ada keragauan berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: Gak ada, kan ini kue bahan-bahannya gak mungkin juga haram
saya rasa halallah
INFORMAN IV
NAMA
: Mailinda
UMUR
: 34 Tahun
AGAMA
: Islam
SUKU
: Melayu
PEKERJAAN : Ibu Rumah Tangga
ALAMAT
: Selincah
1. Aspek Preferensi
P
: Seberapa sering anda belanja disini ?
I
: Sering kok, hampir tiap sore saya kesini
P
: Kenapa anda berbelanja disini ?
I
: Enak aja kuenya
P
: Bagaimana rasa makanan di toko ini ?
I
:P
: Bagaimana bentuk/tampilan makanan di toko ini ?
I
: Bagus-bagus kok dek
P
: Bagaimana kebersihan di toko ini ?
I
: Bersihlah
P
: Bagaimana harga makanan di toko ini ?
I
: Sesuai dengan rasa kok, gak terlalu mahal dan gak terlalu murah
juga
P
: Apakah anda suka makan disini ?

I
P
I

: Suka lah dek, makanya saya langganan disini
: Apa yang membuat anda suka makan disini ?
: ya karena rasanya enak aja sih

2. Aspek etnis
a. Karakteristik biologis dan fisik
P : Biasanya sekali belanja disini berapa banyak yang anda makan ?
I : Kalo belanjanya ya lumayan sekitar 10 lebih, kalo makannya gak
terlalu banyak saya ya saya beliin untuk orang dirumah juga
b. Ciri-ciri kepribadian
P : Bagaimana karakter pelayanan di toko etnis china ini ?
I : Ramah lah ya, Baik juga cuman kalo rame itu aja kadang gak
telayani dan kokonya buru-buru gitu
P : Apakah anda secara pribadi memang suka makan kue ?
I : Suka kok
c. Nilai dan norma budaya
P : Produk apa yang paling sering anda beli ?
I : Kue jongkong, pie, risol, macam-macamlah
P : Ketika cuaca bagaimana anda baru membeli produk tersebut ?
I : Gak liat cuaca sih kalo beli kue, kalo kayak bakso iya pas hujan
baru enak, kalo kue saya gak ngeliat cuaca
3. Aspek konsumen muslim
P
: Sebagai orang islam apa yang tetap membuat anda tertarik
berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: Ya karena enak tadi, jadi pingin beli terus aja
P
: Apakah anda ada keragauan berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: Kalo dipikir-pikir ragu sih karena yang jual china tapi gak
mungkin juga kan mereka dagang pake bahan yang haram, pasti
mereka jaga kualitas dan nama toko mereka
INFORMAN V
NAMA
: Fitriah
UMUR
: 29 Tahun
AGAMA
: Islam
SUKU
: Melayu
PEKERJAAN : Pegawai Swasta
ALAMAT
: Broni
1. Aspek Preferensi
P
: Seberapa sering anda belanja disini ?
I
: Jaranglah dek, dak pasti jugo soalnyo kesini pas lagi kepingin bae
P
: Kenapa anda berbelanja disini ?
I
: Karena disini sudah terkenal juga sih dan kuenya enak enak juga
P
: Bagaimana rasa makanan di toko ini ?

I
P
I
P
I
P
I
P
I
P
I

: Enak-enak lah kuenya beda dengan kue yang hargo seribuan gitu
: Bagaimana bentuk/tampilan makanan di toko ini ?
: Cantik kok bentuk kuenya, yang buatnya profesionallah
: Bagaimana kebersihan di toko ini ?
: Bersih lah kalo ditengok
: Bagaimana harga makanan di toko ini ?
: Ya sesuai sih, lagian juga kalo kuenya murah rasanya pasti
kurang enak biasanya
: Apakah anda suka makan disini ?
: Suka kok, enak enak sih kuenya
: Apa yang membuat anda suka makan disini ?
: Ya enak kuenya dan lumayan lengkap pilihannya

2. Aspek etnis
d. Karakteristik biologis dan fisik
P : Biasanya sekali belanja disini berapa banyak yang anda makan ?
I : Paling 50 ribulah berapa dapatnya itu
e. Ciri-ciri kepribadian
P : Bagaimana karakter pelayanan di toko etnis china ini ?
I : Bagus sih, sopan
P : Apakah anda secara pribadi memang suka makan kue ?
I : hahaha, suka banget saya apa lagi kue-kue gini enak sambil
ngemilnya di rumah sambil nonton tv
f. Nilai dan norma budaya
P : Produk apa yang paling sering anda beli ?
I : Campur sih, mana yang keliatan enak gitu
P : Ketika cuaca bagaimana anda baru membeli produk tersebut ?
I : Kalo cuaca sih gak ngaruh sih saya
3. Aspek konsumen muslim
P
: Sebagai orang islam apa yang tetap membuat anda tertarik
berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: Disini kan variannya juga lengkap kan enak milihnya dan juga
rasanya terjamin enak
P
: Apakah anda ada keragauan berbelanja di toko etnis china ini ?
I
: Gak ragu sih kan mereka ngerti juga lah dikit banyak kalo yang
belanja itu ada orang yang beragama islam.
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