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ABSTRAK 
 

 

Pendekatan teoritis dan empiris dalam penelitian yang dilakukan oleh Achmad 

Jamaludin (2015) dengan “Pengaruh Promosi Online dan Persepsi Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian” pada tahun 2015. Pada penelitian tersebut menyarankan agar 

peneliti selanjutnya dapat mengembangkan variabel lainnya dengan disertai indikator 

lainnya.
1
 bahwa penelitian yang ada hanya menggunakan satu objek bedanya dengan 

penelitian ini menggunakan dua objek sehingga menarik untuk diteliti. Penelitian seperti 

ini pernah dilakukan di Kabupaten Sumbawa Besar dengan judul “Pengaruh Kualitas 

Produk, Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Air Mineral Dalam Kemasan 

Merek Dharma” penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sejenis di Bandar Lampung 

dikarenakan sudah banyak toko atau usaha yang awal bisnisnya ramai namun tidak 

bertahan lama dikarenakan banyak dari faktor pendukung keputusan pembelian ulang 

yang tidak dijalankan dengan baik
2
 dan masih belum ada penelitian-penelitian terkait 

untuk meneliti hal ini di Bandar Lampung. Demikian juga berdasarkan saran dari peneliti 

tersebut maka secara Gap teoritis penulis mencoba meneliti pengaruh variabel lain 

terhadap keputusan pembelian yaitu kualitas pelayanan. Banyaknya masalah yang telah 

dipaparkan di atas tersebut akan sangat berdampak terhadap keputusan pembelian 

konsumen, promosi yang salah satu tokonya masih offline, pelayanan tempat yang kurang 

luas. Berdasarkan pada penelitian terdahulu hanya mengkaji satu toko saja namun pada 

penelitian ini penulis mengkaji dua toko di Bandar Lampung, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian  dengan judul “Pengaruh Promosi Online dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Keputusan Pembelian pada Konsumen dalam Bisnis Syariah (Studi Toko Kitara 

dan Anas Bandar Lampung).” 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, berbentuk penelitian lapangan 

yang bersifat asosiatif yaitu untuk mencari pengaruh antara satu variabel dengan variabel 

yang lain. Adapun lingkup wilayah lokasi penelitian akan dilakukan di Toko Kitara dan 

Anas Kota Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner 

berbentuk google form serta dokumentasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh promosi online 

terhadap keputusan pembelian pada konsumen Toko Kitara Bandar Lampung dalam 

Bisnis Syariah sebesar 44.6%, sedangkan sisanya 55.4% lagi dipengaruhi oleh variabel 

lain di luar variabel promosi online. 2). Ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

keputusan pembelian pada konsumen Toko Anas Bandar Lampung dalam Bisnis 

Syariah sebesar 71.0%, sedangkan sisanya 29.0% lagi dipengaruhi oleh variabel lain di 

luar variabel kualitas pelayanan. 3). Ada pengaruh promosi online dan kualitas pelayanan 

terhadap keputusan pembelian pada konsumen Toko Anas Bandar Lampung dalam 

Bisnis Syariah sebesar 70.2% terhadap keputusan pembelian. Sisanya sebesar 29.8% 

merupakan variasi faktor lain yang turut mempengaruhi keputusan pembelian tetapi tidak 

dikaji dalam penelitian ini. 

Kata kunci: Promosi Online, Kualitas Pelayanan, Keputusan Pembelian. 
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ABSTRACT 
 
 

Theoretical and empirical approaches in research conducted by Achmad 

Jamaludin (2015) with "The Effect of Online Promotion and price perceptions on 

purchasing decisions'' in 2015 in this study suggest that further researchers can develop 

other variables accompanied by other indicators. That the existing research only uses one 

object is different from this study using two objects so that it is interesting to study. This 

kind of research was conducted in Sumbawa Besar Regency with the title "The Influence 

of Product Quality, Price and Promotion on the Purchase Decision of Mineral Water in 

Packaging Brand Dharma'' the author is interested in conducting a similar research in 

Bandar Lampung because there are already many shops or businesses whose initial 

businesses are busy but not last long because many of the factors supporting the 

repurchase decision are not executed properly. And there are still no related studies to 

examine this in Bandar Lampung. Likewise, based on the advice of the researcher, the 

theoretical gap is that the author tries to examine the influence of other variables on 

purchasing decisions, namely service quality. The number of problems that have been 

described above will greatly affect consumer purchasing decisions, promotions in which 

one of the stores is still offline, and the service space is less extensive. Based on previous 

research that only examines one store, but in this study the author examines two stores in 

Bandar Lampung, the authors are interested in conducting research with the title "The 

Effect of Online Promotion and Service Quality on Consumer Purchase Decisions in 

Sharia Business (Study of Kitara and Anas Stores). Bandar Lampung)." 

This research uses quantitative methods, in the form of associative field 

research, namely to find the influence of one variable with another variable. The scope of 

the research location will be carried out in Kitara and Anas Stores, Bandar Lampung 

City. Data collection techniques using a questionnaire in the form of google form and 

documentation. The data analysis technique in this study used multiple linear regression 

analysis. 

The results of the author's research can be concluded that there is an influence 

of online promotion on purchasing decisions on consumers of Toko Kitara Bandar 

Lampung in Islamic Business by 44.6% while the remaining 55.4% is influenced by other 

variables outside the online promotion variable. 2). There is an influence of service 

quality on purchasing decisions for consumers at Anas Bandar Lampung Stores in the 

Sharia Business of 71.0% while the remaining 29.0% is influenced by other variables 

outside the service quality variable. 3). There is an influence of online promotion and 

service quality on purchasing decisions for consumers at Anas Bandar Lampung Stores 

in the Sharia Business of 70.2% on purchasing decisions. The remaining 29.8% is a 

variation of other factors that also influence purchasing decisions but are not studied in 

this study. 
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MOTTO 

 

 

وْا  َ يَۡأُمُرُكۡم أَن تَُؤدُّ ٰٓ أَۡهلِهَا َوإَِذا َحَكۡمتُم بَۡيَه ٱلىَّاِس أَن ۞إِنَّ ٱَّللَّ ِت إِلَىَٰ ىََٰ ٱۡۡلََمَٰ

ا بَِصيٗرا  َ َكاَن َسِميَعَۢ ا يَِعظُُكم بِِهٓۦٰۗٓ إِنَّ ٱَّللَّ َ وِِعمَّ  ٨٥تَۡحُكُمىْا بِٱۡلَعۡدِلِۚ إِنَّ ٱَّللَّ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar 

lagi Maha Melihat” . (QS. An-Nisa’ :58)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Kementerian Agama RI, Al-Qur’ an Dan Terjemahannya (Jakarta: 

Lajnah Pentashihan Mushaf Al –  Qur’ an, 2019), h.118. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Pada kerangka awal guna mendapat gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami judul skripsi ini maka perlu 

adanya penjelasan terhadap beberapa istilah yang terdapat dari 

judul skripsi ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak 

akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari 

beberapa istilah yang digunakan. Adapun judul proposal skripsi ini 

yaitu: “PENGARUH PROMOSI ONLINE DAN KUALITAS 

PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

PADA KONSUMEN DALAM BISNIS SYARIAH (Studi Toko 

Kitara dan Anas Bandar Lampung)” 

      Maka terlebih dahulu ditegaskan hal-hal yang terkandung 

dalam dalam judul tersebut: 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu 

(orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan 

atau perbuatan seseorang.
1
 

2. Promosi yaitu merupakan salah satu variabel dalam 

bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh 

perusahaan dalam memasarkan produk jasa.
2
 

3. Kualitas Pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis 

yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses 

dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.
3
 

4. Online merupakan kerja dari perusahaan untuk 

mengkomunikasikan  sesuatu, mempromosikan, dan 

menjual barang dan jasa melalui internet.
4
 

                                                             
1
Uswatun K, Kamus Bahasa Lengkap Indonesia, Cetakan Pertama (Jakarta: 

Kawah Media, 2018), 508. 
2
Rambat, Lupiyoadi dan A. Hamdani. Manajemen Pemasaran Jasa. Edisi 

Kedua. (Jakarta: Salemba Empat. Kotler Philip, Armstrong Gary, 2017), 120. 
3
Fandy, Tjiptono.  . Service, Quality and Satisfaction. (Yogyakarta: Andi, 

2016), 77. 
4
Dp.Kotler Philip dkk. Manajemen Pemasaran Perspektif Asia, Buku Dua, 

Edisi Pertama, (Yogyakarta: Andy, 2016),  74. 
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5. Keputusan Pembelian adalah tindakan yang dilakukan 

konsumen untuk melakukan pembelian sebuah produk.
5
    

6. Konsumen adalah orang yang mengetahui semua fakta 

dan secara logis membandingkan pilihan yang ada 

berdasarkan biaya dan nilai manfaat yang diterima  untuk  

memperoleh  kepuasan  terbesar dari uang  dan  waktu  

yang  mereka   korbankan.
6
 

7. Bisnis Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang 

diilhami oleh nilai-nilai islam.
7
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pada zaman sekarang ini, dengan perkembangan zaman dan 

teknologi yang semakin pesat membuat persaingan bisnis semakin 

ketat, sehingga banyak bermunculan bisnis kecil yang 

memanfaatkan  teknologi untuk memasarkan  atau 

mempromosikan produknya agar dapat dikenal di semua kalangan 

masyarakat khususnya  bagi  masyarakat  yang melihat  berupa  

iklan  di media  sosial  ataupun internet.  Hal  ini  membuktikan  

bahwa  teknologi  internet  sangatlah  berperan penting bagi 

kemajuan  dan perkembangan  dunia bisnis dalam persaingan. 

Bisnis yang menggunakan internet dalam mempromosikan 

produknya sering disebut dengan bisnis online,  atau sering disebut 

juga dengan istilah online shop. 

Bisnis  online  kini  bukan  lagi  sebuah tren  yang  hanya  

sekedar  muncul karena kepopuleran internet;  bisnis online telah 

menjadi  sebuah pasar yang kuat dan memiliki potensi tinggi yang 

akan bertahan lama. Bahkan bisnis online lokal atau kecil-kecilan  

sekalipun harus memiliki konsep pemasaran yang matang dan 

dapat menjangkau konsumen yang luas bila ingin berkembang, 

terutama dengan besarnya persaingan dalam dunia bisnis online. 

                                                             
5
Schiffman, L.G., & Kanuk. L.L.Consumer Behaviour (10th ed). (New 

Jersey, Pearson Prentice Hal, 2018), 437 
6
 Mc Carthy, Jerome, E.; Perreault, William D., Dasar-Dasar Pemasaran, 

Edisi Kelima, Alih Bahasa : Agus Darma, (Jakarta: Erlangga, 2015), 198. 
7
Aan Anshori, Digitalisasi Ekonomi Syariah. (Jakarta: Jurnal Ekonomi 

Keuangan dan Bisnis Islam, 2016), 4. 
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Dengan adanya teknologi internet untuk berbisnis merupakan  

salah satu media informasi yang efektif dan efisien dalam 

penyebaran  informasi  yang dapat diakses oleh siapa saja,  kapan 

saja dan dimana  saja.  Teknologi  Internet  adalah  cara  yang  

mudah  dan  praktis  untuk memasuki  pasar  global  dengan  cara  

memasarkan  suatu  produk  atau  menjadi tempat berjualan  suatu 

usaha atau bisnis. Teknologi internet sangatlah sering kita gunakan  

untuk  browsing,  shopping,  atau  bahkan  iklan  sekarang  

menggunakan media online, karena selain praktis dalam media 

online dapat menjangkau  semua kalangan.   

Teknologi internet sangatlah efektif dan efisien bagi orang 

yang tidak ingin keluar  rumah  atau tidak  sempat pergi  ke  Mall 

untuk  mendapatkan atau membeli  barang  yang  diinginkan,  

dengan  hanya  melihat  produk-produk  pada layar komputer  

maupun  SmartPhone.  Melalui  teknologi  internet penjual dapat 

menjual produknya melalui media sosial (Instagram, Line, 

Tokopedia, dan lain-lain), website maupun blogger. Melalui Media 

tersebut konsumen dapat melihat produk yang dijual tanpa datang 

langsung ke store. Melalui media sosial peluang bisnis usaha  

dagang,  khususnya  usaha  kecil-menengah   meliputi  pasar  

global,  yang artinya  penjual   dan  pembeli  tidak  dibatasi  oleh  

ruang  dan  waktu,  sehingga transaksi online melalui media sosial 

memiliki calon pembeli potensial yang juga dapat  berasal  dari  

Luar  Negeri.  Dengan  adanya  transaksi  melalui  Internet  ini 

pesaing juga  harus  lebih pintar  menyusun  strategi pemasaran 

penjualan online produk atau bisa dikatakan sebagai promosi agar 

dapat bertahan dalam persaingan yang semakin ketat. Usaha 

dagang melalui Internet ini memiliki prospek usaha yang sangat 

baik untuk kedepannya, baik dari segi ekonomi maupun dari segi 

perkembangan teknologi. Rambat mengatakan: 

“Promosi adalah salah satu variabel dalam bauran pemasaran 

yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam 

memasarkan produk jasa” 

Pernyataan di atas selaras menurut Armstrong dan Kottler 

yaitu: 

“Promosi adalah sisi pemasaran dari E-Commerce, yang 

merupakan kerja dari perusahaan untuk mengkomunikasikan 
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sesuatu, mempromosikan, dan menjual barang dan jasa melalui 

internet. 

Sedangkan menurut Boone dan Kurtz juga mengatakan: 

“Promosi merupakan salah satu komponen dalam e-commerce 

dengan kepentingan khusus oleh marketer, yakni strategi proses 

pembuatan, pendistribusian, promosi, dan penetapan harga barang 

dan jasa kepada pangsa pasar internet atau melalui peralatan digital 

lain. 

Namun permasalahan yang terjadi, berdasarkan sejarahnya 

dapat dilihat juga kedua toko tersebut memiliki sejarah berdirinya 

yang sangat jauh berbeda sehingga dapat kita simpulkan bahwa 

seharusnya yang lebih signifikan adalah Toko Anas dikarenakan 

Toko Anas lebih dahulu berdiri usahanya pada tahun 2000 

daripada Toko Kitara yang baru berdiri pada tahun 2018. Akan 

tetapi Toko Anas belum memiliki promosi online selama ini hanya 

memakai sistem promosi melalui offline tatap muka saja.
8
 

Mengapa demikian, padahal promosi online sangat dibutuhkan. 

Akan tetapi seiring berjalannya waktu hanya toko Kitara saja yang 

memiliki sistem promosi online itu pun hanya sebesar 40% ini 

dinilai kurang efektif dikarenakan jika hanya dengan 

mengandalkan sistem dengan  cara tersebut Toko Kitara dan Anas 

tidak  akan mengalami  peningkatan pendapatan yang signifikan.
9
 

Perkembangan perusahaan yang terasa agak lambat, maka harus 

dirancang suatu sistem promosi secara online dengan 

menggunakan media situs web khusus serta beberapa aplikasi jual 

beli khusus pada toko tersebut dan juga menghubungkan ke 

beberapa aplikasi pada transportasi seperti go-shop, grab shop dan 

maxim dengan tujuan untuk meminimalkan waktu proses promosi  

dengan  tujuan  dapat meningkatkan  volume penjualan sehingga 

pendapatan  perusahaan  dapat meningkat, di dalam masalah ini 

penulis  memiliki asumsi bahwa ada hubungan antara promosi 

secara online yang dilakukan perusahaan   akan  berpengaruh  

                                                             
8
 Hasil wawancara, salah satu owner Toko Kitara di Bandar Lampung pada  

22 Februari 2021 
9
Hasil wawancara, salah satu owner Toko Anas di Bandar Lampung pada 

22 Februari 2021 
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terhadap  keputusan  pembelian  konsumen  atas barang dagangan 

yang diiklankan secara online. 

Islam memandang bisnis termasuk kegiatan muamalah, 

kegiatan yang juga berhubungan dengan sesama manusia. Aktivitas 

hamba Allah dalam bermuamalah sangat penting untuk 

menghidupkan semangat Islam dalam amal dan ibadah sosial yang 

tercermin dalam ayat sebagai berikut: 

ئَِك هُۡم َخۡيُس ٱۡلبَِسيَِّة   إِنَّ ٱلَِّريَه َءامَ 
َٰٓ ِت أُْولََّٰ لَِحَّٰ ىُىْا َوَعِملُىْا ٱلصََّّٰ

لِِديَه  ُس َخَّٰ ُت َعۡدٖن تَۡجِسي ِمه تَۡحتِهَب ٱۡۡلَۡوهََّٰ َجَصآَُٰؤهُۡم ِعىَد َزبِِّهۡم َجىََّّٰ

لَِك لَِمۡه َخِشَي َزبَّهُۥ  ُ َعۡىهُۡم َوَزُضىْا َعۡىهُُۚ َذَّٰ ِضَي ٱَّللَّ  فِيهَبَٰٓ أَبَٗدۖا زَّ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik manusia. 

Balasan mereka disisi Tuhan mereka ialah Surga 'Adn yang 

mengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya 

selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun 

ridha kepada-Nya, yang demikian itu adalah balasan bagi orang 

yang takut kepada Tuhan-Nya." (QS. Al-Bayyinah: 7-8)10 

Bagi seorang muslim, memberantas kemiskinan itu bernilai 

ibadah sosial, dan kewajiban yang menyangkut nilai dan bobot 

keagamaan seseorang. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa 

kemiskinan nyaris mengakibatkan kekufuran. Dalam Islam dikenal 

syari'ah, sebagai Islamic Laws, yang mengatur persoalan ibadah 

dan muamalah. Syariah mengatur yang diperbolehkan dan yang 

dilarang. Landasan islam adalah kebijaksanaan dan kebahagiaan 

manusia di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyuruh manusia 

bekerja keras untuk mencari  rezeki  dengan  cara  yang dihalalkan 

oleh  Allah, mencari  rezeki  yang sudah ditebarkan-Nya di bumi 

dan tidak boleh melupakan Allah, ketika sudah memperoleh hasil 

sebagai rasa bersyukur kepada Allah, dan membelanjakan sebagian 

rezeki itu dijalan Allah. Seperti yang tercermin dalam ayat sebagai 

berikut: 

                                                             
10

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya. 

(Jakarta: PT. Suara Agung, 2017), 598.  
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ي َمىَبِكبِهَب َوُكلُىاْ هَُى ٱلَِّري َجَعَل لَُكُم ٱۡۡلَۡزَض َذلُىٗٗل فَٱۡمُشىْا فِ 

ۡشقِِهۦۖ َوإِلَۡيِه ٱلىُُّشىُز    ِمه زِّ

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

maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian 

dari rezeki- Nya. Dan hanya kepadaNya-lah kamu (kembali 

setelah) dibangkitkan." (QS. Al-Mulk: 15)11 

Karyawan perusahaan saat ini akan mampu tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan tuntutan manajemen perusahaan 

modern. Perusahaan dapat menciptakan pelayanan yang nyaman 

dan suasana toko yang lebih baik maka akan memberikan kesan 

yang baik bagi konsumen.
12

 Kualitas pelayanan adalah suatu 

penyajian produk atau jasa sesuai ukuran yang berlaku di  tempat  

produk  tersebut  diadakan  dan  penyampaiannya   setidaknya  

sama dengan  yang  diinginkan  dan  diharapkan  oleh  konsumen.13
  

Adapun menurut Tjiptono, kualitas pelayanan adalah ukuran 

seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai 

dengan ekspektasi konsumen. Namun permasalahan yang terjadi, 

kesan yang kurang baik diberikan kepada Toko Anas dikarenakan 

pelayanan tempat yang kurang luas sehingga menimbulkan 

kurangnya ketidaknyamanan dan kualitas pelayanan para 

pengunjung yang ke sana. Sedangkan Toko Kitara untuk pelayanan 

fasilitas dalam pengolahan data masih menggunakan manual belum 

terkomputerisasi sehingga dalam melakukan laporan keuangan 

pengeluaran dan pemasukannya masih belum tepat dan cepat.
14

 

Akan tetapi masih memiliki pelayanan terhadap pengunjung/tamu 

lebih baik dibandingkan toko Anas dikarenakan memiliki tempat 

yang lebih luas. Adapun jumlah pengunjung/tamu kedua toko 

dapat dilihat pada grafik sebagai berikut: 

                                                             
11

Ibid., 563.  
12

Hasil wawancara, salah satu owner Toko Anas di Bandar Lampung pada 

22 Februari 2021  
13

 Fandy, Tjiptono. Service Management Mewujudkan Layanan Prima. 

(Yogyakarta: Andi, 2017), 180 
14

 Hasil wawancara, salah satu owner Toko Kitara di Bandar Lampung pada  

22 Februari 2021 
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Gambar 1.1 Data Pengunjung/Tamu Toko Kitara dan Anas 

Kota Bandar Lampung 

per Bulan Tahun 2020 

Berdasarkan pada grafik di atas menunjukkan bahwa data 

pengunjung tinggi yang signifikan akan tetapi hanya sedikit yang 

konsumen yang melakukan transaksi pembelian. Adapun data 

pembelian pada kedua toko tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Gambar 1.2 Data Pembelian Toko Kitara dan Anas Kota 

Bandar Lampung 

per Bulan Tahun 2020 
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Berdasarkan Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 pada grafik di atas 

menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara data 

pembelian dan data pengunjung/tamu karena adanya kenaikan 

harga dari barang-barang kosmetik setiap bulannya sehingga sudah 

dipastikan banyak masyarakat memikirkan alternatif barang lain 

atau berpindah ke toko lain yang harganya tetap stabil dan juga 

pembeli yang setiap bulannya tidak harus membeli kosmetik 

karena lebih butuh uangnya untuk keperluan yang lain. Setelah 

peneliti amati dan didukung oleh observasi, bahwa yang terjadi 

kurangnya transaksi pembelian pada konsumen dikarenakan data 

pembelian lebih sedikit daripada data pengunjung/tamu. Hal ini 

disebabkan karena kurangnya fasilitas yang membuat nyaman 

pengunjung/tamu, seperti ruangan yang gelap dalam penerangan, 

penataan barang yang berantakan dan ruangan yang tidak memiliki 

AC, penjualnya cuek dan galak serta tidak cekatan dalam melayani 

konsumen.
15

 Apabila kesan yang baik akan terasa di benak 

konsumen dan kesan tersebut akan berlangsung untuk jangka 

waktu yang lama. Dari uraian di atas, toko dapat diartikan sebagai 

karakteristik yang paling penting bagi bisnis dalam menciptakan 

suasana yang nyaman untuk konsumen secara langsung 

merangsang konsumen untuk melakukan pembelian. 

Pada penelitian yang berjudul “Pengaruh Penetapan Harga 

dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Merek 

Honda di Dharmasraya” menunjukkan hasil bahwa variabel 

promosi berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada produk sepeda motor merek Honda di 

Dharmasraya, dan pengaruhnya positif. Hal ini berarti bahwa ada 

pengaruh yang positif dan tidak signifikan secara parsial dari 

promosi terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk sepeda motor merek Honda di 

Dharmasraya. Hal ini disebabkan karena konsumen sepeda motor 

merek Honda di Dharmasraya dalam melakukan keputusan 

pembelian tidak dipengaruhi oleh promosi tetapi konsumen 

dipengaruhi oleh harga dalam pembelian produk tersebut. harga ini 

                                                             
15

 Hasil Observasi, pada tanggal 22 Februari 2021 
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menjadi sangat penting karena akan berdampak langsung pada 

sebuah perusahaan. Harga yang terjangkau akan menjadi suatu 

keuntungan bagi perusahaan, jika harga terjangkau maka akan 

membuat konsumen melakukan pembelian berulang.
16

 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

sebelumnya oleh Jilly Bernadette yang menyatakan secara parsial 

promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

(research gap). Keputusan pembelian adalah faktor yang 

mempengaruhi keberlanjutan suatu bisnis, termasuk di dalamnya. 

Jilly Bernadette menyatakan bahwa faktor penting pembentukan 

keputusan pembelian perusahaan salah satunya adalah promosi. 

Setiap promosi memiliki standar sendiri dari berupa iklan di online 

maupun offline.
17

 Alasan terpenting bagi konsumen untuk kembali 

ke toko tersebut adalah  banyak promosi. 

Padahal, dalam penelitian Andini, suasana toko berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan di Surakarta.
18

 

Saat ini konsumen sudah mulai selektif dalam mengambil 

keputusan pembelian pada suatu produk yang ditawarkan 

perusahaan tersebut. Pengambilan keputusan pembelian konsumen 

dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan yang 

mengacu pada tindakan konsisten yang dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan. Menurut Kotler, keputusan pembelian adalah tindakan  

dari konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk.
19

 

Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk, keputusan pembelian 

adalah keputusan pembelian adalah suatu keputusan seseorang di 

mana dia memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan yang 

ada. Berdasarkan definisi di atas disimpulkan bahwa keputusan 

                                                             
16

Yulihardi. Pengaruh Penetapan Harga dan Promosi Terhadap Keputusan 

Pembelian Sepeda Motor Merek Honda di Dharmasraya. (Padang: Jurnal Universitas 

Andalas, 2018), 7.   
17

 Jilly Bernadette. “Promosi, Distribusi dan Harga Pengaruhnya terhadap 

Keputusan Pembelian Rokok Surya Pro Mild. (Manado: Jurnal Universitas Sam 

Ratulangi, 2018), 8. 
18

Andini P. Farrah. Analisis Pengaruh Suasana Toko, Kualitas Produk, 

dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Pada Konsumen 
Distro Deep Store di Surakarta). (Semarang: Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 

Universitas Diponegoro Semarang, 2018), 8. 
19

Armstrong, Kotler. Marketing an Introducing Prentice Hall twelfth 

edition. (England: Pearson Education, 2015), 102. 
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pembelian adalah tindakan yang dilakukan konsumen untuk 

melakukan pembelian sebuah produk.
20

  Dalam penelitian 

Monintja, Mandey dan Soegoto, bahwa merek, promosi dan harga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Gelael Swalayan Manado.
21

 

Berdasarkan dari pengunjung/tamu dan konsumen dari 

Toko Kitara terdapat konsumen yang mengatakan bahwa ia merasa 

tidak setuju dengan promosi Toko Kitara “karena kurang 

menariknya promosi di instagram dan sedikit komentar. Karena 

kadang promosi iklan di media sosialnya kurang menarik dan 

masih terlihat kaku”.
22

 

 

NO. PERTANYAAN JAWABAN / ALASAN  

1.  Iklan yang 

ditayangkan di 

media sosial 

membuat saya 

tertarik untuk 

membeli kosmetik di 

Toko Kitara 

- Tidak setuju, karena kurang 

menariknya promosi di instagram 

dan sedikit komentar  
- Kurang setuju, karena kadang 

promosi iklan di media sosial nya 

kurang menarik dan masih terlihat 

kaku 
- Kurang setuju, karena masih kurang 

banyaknya chat dari pembeli 

2.  Adanya brosur yang 

menarik membuat 

saya tertarik untuk 

membeli 

- Kurang setuju, karena brosur yang 

ditawarkan hanya bentuk bacaan 

saja tidak ada gambarnya 
- Tidak setuju, karena yang 

memberikan brosurnya tidak 

menjelaskan rinci tentang produk 

yang ditawarkan 

3.  Apakah promosi 

toko sesuai dengan 

ekspektasi anda ? 

- Untuk yang menjawab Ya : 10 
- Untuk yang menjawab tidak : 20 

                                                             
20

 Schiffman, L.G., & Kanuk. L.L.Consumer Behaviour (10th ed). (New 

Jersey, Pearson Prentice Hal, 2018), 437. 
21

 Monintja, R Y. Analisis Merek, Promosi dan Harga Pengaruhnya 

Terhadap Keputusan Pembelian di Gelael Swalayan Manado. (Manado: Jurnal 

EMBA, 2015), 58. 
22

 Kuesioner dengan Pengunjung/tamu serta Konsumen (diakses tanggal 05 

April 2021) 
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NO. PERTANYAAN JAWABAN / ALASAN  

1.  Iklan yang ditayangkan 

di media sosial 

membuat saya tertarik 

untuk membeli 

kosmetik di Toko Anas 

- Tidak setuju, karena saya 

memakai kosmetik sesuai dengan 

kebutuhan saya bukan cuma 

iklan semata 
- Kurang setuju, Karena saya 

selalu setia dengan toko andalan 

saya  

2.  Adanya brosur yang 

menarik membuat 

saya tertarik untuk 

membeli 

- Kurang setuju, saya tertarik 

kalau ada diskon bukan brosur  
- Tidak setuju, karena brosurnya 

tulisan nya kecil-kecil kurang 

jelas dan tak terbaca 

3.  Apakah promosi toko 

sesuai dengan 

ekspektasi anda ? 

- Untuk yang menjawab Ya : 8 
- Untuk yang menjawab tidak : 22 

 

NO. PERTANYAAN JAWABAN / ALASAN  

1.  Profesionalisme 

karyawan dalam 

memberikan pelayanan 

- Tidak setuju, dalam penentuan 

harga selalu berbeda-beda tidak 

konsisten 
- Kurang setuju, karyawannya 

terlalu cuek terhadap pembeli 

2.  Karyawan langsung 

memberikan 

pelayanan saat diminta 

- Kurang setuju, karena banyak 

antrian jadi males nunggunya 
- Tidak setuju, sering sibuk sendiri 

terus sambil mainan hp 

3.  Apakah kualitas 

pelayanan toko sesuai 

dengan ekspektasi 

anda ? 

- Untuk yang menjawab Ya : 11 
- Untuk yang menjawab tidak : 19 

 

NO. PERTANYAAN JAWABAN / ALASAN  

1.  Profesionalisme 

karyawan dalam 

memberikan pelayanan 

- Tidak setuju, tidak cekatan 

dalam bekerja 
- Kurang setuju, sering gak hapal 

merek produk barangnya sendiri 

2.  Karyawan langsung 

memberikan 

pelayanan saat diminta 

- Kurang setuju, langsung selalu 

bilang kosong terus padahal 

belum diusahakan ada atau tidak 
- Tidak setuju, pembeli sering 
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ditinggal lebih meladeni orang 

yang baru datang terus 

3.  Apakah kualitas 

pelayanan toko sesuai 

dengan ekspektasi 

anda ? 

- Untuk yang menjawab Ya : 12 
- Untuk yang menjawab tidak : 18 

 

NO. PERTANYAAN JAWABAN / ALASAN  

1.  Saya membeli produk 

kosmetik di Toko 

Kitara karena terdapat 

pilihan produk yang 

beragam 

- Tidak setuju, karena ada produk 

salah satu yang mahal tidak ada 

barangnya 
- Kurang setuju, beragam tapi 

kurang update barangnya  

2.  Karyawan langsung 

memberikan 

pelayanan saat diminta 

- Kurang setuju, sering ditunda pas 

pembeli bertanya karena ada 

telepon masuk 
- Tidak setuju, pembeli sering 

kesal karena pelayannya sering 

tidak ada disaat dibutuhkan 

3.  Apakah kualitas 

pelayanan toko 

sesuai dengan 

ekspektasi anda ? 

- Untuk yang menjawab Ya : 9 

- Untuk yang menjawab tidak : 

21 

 

NO. PERTANYAAN JAWABAN / ALASAN  

1.  Saya membeli produk 

kosmetik di Toko Anas 

karena terdapat pilihan 

produk yang beragam 

- Tidak setuju, karena pas saya beli 

barangnya waktu kadaluarsanya 

terlalu mepet tidak bertahan lama 
- Kurang setuju, kemasan barangnya 

mudah rusak  

2.  Karyawan langsung 

memberikan 

pelayanan saat diminta 

- Kurang setuju, pas dipanggil-

panggil suka pura-pura gak dengar 
- Tidak setuju, pas saya masuk 

kurang ramah  

3.  Apakah kualitas 

pelayanan toko sesuai 

dengan ekspektasi 

anda ? 

- Untuk yang menjawab Ya : 10 
- Untuk yang menjawab tidak : 20 
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Selain itu penulis juga melakukan survey terhadap 30 

responden yang ada di Bandar Lampung dengan memberikan 

kuesioner yang berisi 5 pertanyaan yang berkaitan dengan promosi 

dari Toko Kitara dan Toko Anas, kuesioner yang berisi 5 

pertanyaan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan dari Toko 

Kitara dan Toko Anas dan kuesioner yang berisi 4 pertanyaan yang 

berkaitan dengan keputusan pembelian dari Toko Kitara dan Toko 

Anas. Jawaban yang diberikan responden sangat bervariasi kembali 

lagi karena selera dari masing-masing individu berbeda, namun 

sebagian besar responden mengatakan kurang setuju terhadap 

promosi Toko Kitara. Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis 

menggunakan variabel promosi sebagai faktor pendukung 

melakukan keputusan pembelian ulang. Banyak pertimbangan 

yang dijadikan sebagai indikator penentuan dalam melakukan 

promosi. 

Pendekatan teoritis dan empiris dalam penelitian sangat 

diperlukan telah banyak pengujian yang mengenai keputusan 

pembelian seperti penelitian yang dilakukan oleh Achmad 

Jamaludin (2015) dengan “Pengaruh Promosi Online dan persepsi 

harga terhadap keputusan pembelian” pada tahun 2015 pada 

penelitian tersebut menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan variabel lainnya dengan disertai indikator 

lainnya.
23

 Oleh karena itu, penulis ingin menutup gap dari 

penelitian tersebut dengan variabel lain yaitu kualitas pelayanan. 

Bahwa penelitian yang ada hanya menggunakan satu objek 

bedanya dengan penelitian ini menggunakan dua objek sehingga 

menarik untuk diteliti. Penelitian seperti ini pernah dilakukan di 

Kabupaten Sumbawa Besar dengan judul “Pengaruh Kualitas 

Produk, Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Air 

Mineral Dalam Kemasan Merek Dharma” penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian sejenis di Bandar Lampung dikarenakan 

sudah banyak toko atau usaha yang awal bisnisnya ramai namun 

tidak bertahan lama dikarenakan banyak dari faktor pendukung 

                                                             
23

Jamaludin Achmad dkk. Pengaruh Promosi dan Persepsi Harga 

Terhadap Keputusan Pembelian. (Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 21. No.1 2015)     
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keputusan pembelian ulang yang tidak dijalankan dengan baik.
24

 

Dan masih belum ada penelitian-penelitian terkait untuk meneliti 

hal ini di Bandar Lampung. Demikian juga berdasarkan saran dari 

peneliti tersebut maka secara gap teoritis penulis mencoba meneliti 

pengaruh variabel lain terhadap keputusan pembelian yaitu kualitas 

pelayanan. 

Terlepas pada promosi, kualitas pelayanan dan keputusan 

pembelian  merupakan termasuk dalam faktor dari manajemen 

pemasaran. Sebagai manajemen pemasaran yang tepat harus dapat 

diusahakan agar konsumen itu ditempatkan pada posisi yang tepat 

sesuai dan tertarik berminat untuk membeli. Secara sistematis 

ruang lingkup dari manajemen pemasaran dapat disajikan dalam 

Gambar 1.1 sebagai berikut:
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Skema Ruang Lingkup Manajemen Pemasaran 

                                                             
24

Wiwin Andriani. Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Promosi 

Terhadap Keputusan Pembelian Air Mineral dalam Kemasan Merek Dharma. 

(Sumbawa: Jurnal Universitas Teknologi Sumbawa, 2019), 6.    
25

Kotler dan Keller. Manajemen Pemasaran. Jilid I. Edisi Ke 13 (Jakarta: 

Erlangga, 2018), 222.   
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Skema di atas menunjukkan bahwa promosi atau dalam skema 

bisa disebut peristiwa (event) yang dimaksudkan sebagai pemasar 

yang mempromosikan peristiwa-peristiwa terkait dengan waktu 

bersejarah, seperti olimpiade, ulang tahun perusahaan, pameran 

dagang yang besar, peristiwa-peristiwa olahraga dan pementasan 

seni. Sedangkan kualitas pelayanan dalam skema biasa disebut jasa 

(services) yang dimaksudkan sebagai pemasar yang memasarkan 

produk perusahaan yang menghasilkan pelayanan yang baik. 

Sehingga skema di atas menunjukkan bahwa promosi dan kualitas 

pelayanan dijabarkan secara terpisah yang diperlukan dalam hal 

keputusan pembelian dari seorang konsumen.
26

 

Banyaknya masalah yang telah dipaparkan di atas tersebut 

seperti Toko Anas belum memiliki promosi online selama ini 

hanya memakai sistem promosi melalui offline tatap muka saja 

akan sangat berdampak terhadap keputusan pembelian konsumen 

yang menurun dikarenakan hanya konsumen yang ke pasar dan 

toko saja yang tahu barang tersebut ada promo dan eventnya. Akan 

tetapi apabila kedua toko tersebut memiliki promosi online bukan 

hanya konsumen yang ke pasar dan toko saja yang tahu melainkan 

seluruh orang di luar sana yang tidak tahu menjadi tahu. Sedangkan 

untuk kualitas pelayanan tempat yang kurang luas. Sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa promosi dan kualitas pelayanan menjadi 

faktor penting yang dapat mempengaruhi pengoptimalan keputusan 

pembelian pada konsumen dalam sebuah manajemen pemasaran.  

Berdasarkan pada penelitian terdahulunya hanya mengkaji 

satu toko saja namun pada penelitian ini penulis mengkaji dua toko 

di Bandar Lampung, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian  dengan judul “Pengaruh Promosi Online dan Kualitas 

Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian pada Konsumen dalam 

Bisnis Syariah (Studi Toko Kitara dan Anas Bandar Lampung).” 

 

 

 

  

                                                             
26

 Kotler dan Keller. Manajemen Pemasaran. Jilid I. Edisi Ke 13 (Jakarta: 

Erlangga, 2018), 238. 
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C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Masalah yang akan diambil dalam penelitian ini antara lain 

: 

a. Berdasarkan sejarahnya dapat dilihat juga kedua toko 

tersebut memiliki sejarah berdirinya yang sangat jauh 

berbeda sehingga dapat kita simpulkan bahwa 

seharusnya yang lebih signifikan adalah Toko Anas 

dikarenakan Toko Anas lebih dahulu berdiri usahanya 

pada tahun 2000 daripada Toko Kitara yang baru 

berdiri pada tahun 2018. Akan tetapi Toko Anas belum 

memiliki promosi online selama ini hanya memakai 

sistem promosi melalui offline tatap muka saja.
27

 

Mengapa demikian, padahal promosi online sangat 

dibutuhkan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu 

hanya toko Kitara saja yang memiliki sistem promosi 

online itu pun hanya sebesar 40% ini dinilai kurang 

efektif dikarenakan jika hanya dengan mengandalkan 

sistem dengan cara tersebut Toko Kitara dan Anas tidak  

akan mengalami  peningkatan pendapatan yang 

signifikan 

b. Kesan yang kurang baik diberikan kepada Toko Anas 

dikarenakan pelayanan tempat yang kurang luas 

sehingga menimbulkan kurangnya ketidaknyamanan 

dan kualitas pelayanan para pengunjung yang kesana. 

Sedangkan Toko Kitara untuk pelayanan fasilitas dalam 

pengolahan data masih menggunakan manual belum 

terkomputerisasi sehingga dalam melakukan laporan 

keuangan pengeluaran dan pemasukannya masih belum 

tepat dan cepat. 

2. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini untuk menghindari pembahasan yang 

lebih luas dan agar penelitian ini dapat dilakukan lebih 

                                                             
27

 Hasil wawancara, salah satu owner Toko Kitara di Bandar Lampung pada  

22 Februari 2021 
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mendalam maka penulis membatasi permasalahan sebagai 

berikut: 

a. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan responden 

yaitu seluruh konsumen di Toko Kitara dan Anas. 

b. Pengkajian dikhususkan pada promosi dan kualitas 

pelayanan dan keputusan pembelian pada konsumen 

dalam Bisnis Syariah. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka perlu 

dirumuskan permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang 

akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah promosi online berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian pada konsumen? 

2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian pada konsumen? 

3. Apakah promosi dan kualitas pelayanan berpengaruh 

bersama-sama terhadap keputusan pembelian pada 

konsumen? 

4. Bagaimana pandangan bisnis Islam terhadap promosi, 

kualitas pelayanan dan keputusan pembelian pada 

konsumen? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh promosi online terhadap keputusan 

pembelian pada konsumen  

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

keputusan pembelian pada konsumen  

3. Untuk mengetahui pengaruh promosi dan kualitas pelayanan 

bersama-sama terhadap keputusan pembelian pada konsumen  

4. Untuk mengetahui pandangan bisnis Islam terhadap promosi, 

kualitas pelayanan dan keputusan pembelian pada konsumen 
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F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi pribadi 

a. Lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang 

dunia ekonomi bisnis islam khususnya untuk 

mengetahui sejauh mana pelaksanaan promosI dan 

kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian pada 

konsumen dalam bisnis syariah. 

b. Untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan program 

Ekonomi Bisnis Islam yang telah ditetapkan oleh 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

2. Bagi Lembaga Pendidikan 

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi lembaga 

ekonomi bisnis islam khususnya karyawan dan konsumen 

untuk mengetahui pengaruh promosi dan kualitas 

pelayanan terhadap keputusan pembelian pada konsumen 

dalam bisnis syariah. 

3. Bagi Masyarakat  

a. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 

dunia ekonomi bisnis islam. 

b. Menambah kepercayaan masyarakat kepada promosi 

dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian 

pada konsumen dalam bisnis syariah. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang relevan dan jurnal-jurnal yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 

Achmad 

Jamaludin; 
Zainul Arifin; 

KadarismanHi

dayat (2015) 

Pengaruh Promosi 

Online dan 

Persepsi Harga 

Terhadap 
Keputusan 

Pembelian (Survei 

Pada Pelanggan 

Aryka Shop di 
Kota Malang) 

Kuantitatif 

Secara parsial Promosi Online dan 

Persepsi Harga memiliki pengaruh 
signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian. Sementara itu, analisis 

deskriptif menunjukan bahwa 

dengan melakukan promosi online 
dengan 

baik, maka akan meningkatkan 

minat seseorang untuk melakukan 

keputusan pembelian dan serta 
menciptakan persepsi harga yang 

sesuai dengan produk yang 

ditawarkan. 

2 

Reimond 

Yohanes 

Monintja 

(2015) 

Analisis Merek, 

Promosi dan 

Harga 
Pengaruhnya 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian di 
Gelael Swalayan 

Manado 

Kuantitatif 

Merek, Promosi dan Harga 
berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada Gelael Swalayan 

Manado28 

3 
Ade Raisha 
Nurgayatri 

(2016) 

Pengaruh Promosi 

Online Pada 

Media Sosial 

Terhadap 
Keputusan 

Pembelian 

Konsumen Brand 

Elmeira 

Kuantitatif 

Variabel Personal 

Relevance memberikan pengaruh 

sebesar 18,22% terhadap Keputusan 

Pembelian pada brand 
Elmeira.Variabel Interactivity 

memberikan pengaruh sebesar 

16,81% terhadap Keputusan 

Pembelian pada brand 
Elmeira.Variabel Message 

memberikan pengaruh sebesar 

23,51% terhadap Keputusan 

Pembelian pada brand 
Elmeira.Variabel Brand Familiarity 

memberikan pengaruh sebesar 

18,05% terhadap Keputusan 

Pembelian pada brand Elmeira. Di 

                                                             
28

Reimond Yohanes Monintja Analisis Merek, Promosi dan Harga 

Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian di Gelael Swalayan Manado. (Manado: 

Jurnal Universitas Sam Ratulangi, 2017). 3. 
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antara variabel personal relevance, 

interactivity, message, brand 
familiarity, variabel yang dominan 

mempengaruhI perilaku 

pengambilan keputusan konsumen 

dalam berbelanja di online shop 
Elmeira adalah message yaitu 

sebesar 23,51%. 

4 
Deery Anzar 

Susanti (2016) 

Analisis Pengaruh 

Harga, Promosi, 

Kualitas 
Pelayanan, 

Kualitas Produk 

Online Terhadap 

Kepuasan 
Konsumen Online 

Secara Syariah 

 

Kuantitatif 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel  baik  

secara  parsial  maupun   simultan.  
Hasil  perhitungan  juga 

menunjukkan bahwa kepuasan 

konsumen online dipandang 

sebagai salah satu dimensi kinerja 
pasar, peningkatan kepuasan 

konsumen berpotensi mengarah 

pada pertumbuhan penjualan 

jangka panjang.29 

5 
Agan Pirendra 

(2017) 

Pengaruh Promosi 

Online dan 
Persepsi Harga 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian Pada 
Situs 

Bukalapak.com 

(Studi Pada 

Mahasiswa 

Universitas 

Muhammadiyah 

Yogyakarta) 

Kuantitatif 

Secara simultan dan parsial promosi 

online dan persepsi harga 
berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian. 

6 Irmala 

Februana Dewi 

(2017) 

Pengaruh Harga, 

Kualitas 

Pelayanan dan 
Produk Terhadap 

Keputusan 

Pembelian di Toko 

Metro Ceria 
Busana Kabupaten 

Tulung Agung 

Kuantitatif 

1) Harga berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian.  

2) Kualitas pelayanan berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan 

pembelian.  

3) Produk berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian.  
4) Harga, kualitas pelayanan dan 

produk secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh positif 

signifikan terhadap keputusan 
pembelian. 

 

                                                             
29

Deery Anzar Susanti. Analisis Pengaruh Harga, Promosi, Kualitas 

Pelayanan, Kualitas Produk Online Terhadap Kepuasan Konsumen Online Secara 
Syariah. (Langkat: Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Jam’iyah Mahmudiyah 

Tanjung Pura, 2016). 5. 
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7 

Aprida Riani; 

Setyo Adji; Siti 

Chamidah 
(2019) 

Pengaruh Produk, 

Harga dan 
Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Keputusan 
Pembelian 

Konsumen (Studi 

Kasus Pada Toko 

Kain Kiloan Aulia 
Ponorogo) 

Kuantitatif 

Produk berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan Pembelian, 
Harga berpengaruh signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian, 

Kualitas Layanan berpengaruh 

signifikan terhadap Keputusan 
Pembelian. Produk, Harga dan 

Kualitas Layanan secara bersama-

sama/simultan terbukti berpengaruh 

signifikan terhadap Keputusan 
Pembelian. 

 

Persamaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan 

penelitian ini adalah peneliti sama-sama meneliti tentang promosi 

dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian pada 

konsumen dalam bisnis syariah. Dalam penelitian-penelitian 

sebelumnya dijelaskan dengan tujuan apakah promosi dan kualitas 

pelayanan berpengaruh signifikan secara parsial dan secara 

simultan terhadap keputusan pembelian pada konsumen dalam 

bisnis syariah. 

Perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian 

ini adalah dalam penelitian sebelumnya membahas tentang 

variabel seperti pengaruh  harga, merek dan suasana toko terhadap 

kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan, sedangkan dalam 

penelitian ini meneliti tentang beberapa variabel yaitu promosi dan 

kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian pada konsumen 

dalam bisnis syariah, begitu  juga dengan  tempat dan waktu 

penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan. Alasan dibahasnya 

beberapa variabel tersebut peneliti lebih membahas secara detail 

mengenai promosi dan kualitas pelayanan dalam menyelesaikan 

masalah yang berhubungan dengan meningkatnya keputusan 

pembelian pada konsumen dalam bisnis syariah. Peneliti lebih 

memfokuskan pengujian rangkaian hubungan variabel-variabel 

secara simultan.  

 

H. Sistematika Penulisan 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 
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tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu 

yang relevan dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGGUNAAN 

HIPOTESIS 

Bab ini berisikan tentang teori yang digunakan dan pengajuan 

hipotesis. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian, 

pendekatan dan jenis penelitian, populasi sampel dan teknik 

pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen 

penelitian, uji validitas dan reliabilitas data, uji prasyarat analisis 

dan uji hipotesis. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berusaha menguraikan deskripsi data dan pembahasan hasil 

penelitian dan analisis. 

 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan rekomendasi. 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGGUNAAN HIPOTESIS 

 

 

A. Teori yang Digunakan 

1. Manajemen Pemasaraniu 

a.  Teori Manajemen Pemasaran 

Pemasaran adalah fungsi bisnis yang 

mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan 

(costumer), menentukan pasar sasaran yang paling dapat 

dilayani  dengan  baik  oleh  perusahaan,  dan  merancang  

produk,  jasa  dan program yang tepat untuk melayani 

pasar tersebut. Hal tersebut sejalan dengan teori David 

dan George dalam bukunya Marketing Research, kalau 

Pemasaran internet atau pemasaran online adalah 

penggunaan network untuk meraih pelanggan. 

Menyatukan suatu network pengguna dan sumbernya 

telah menghasilkan aktivitas baru dengan kemampuan 

yang lebih. Pemisahan tiap aktivitas dan perubahan yang 

sangat cepat muncul, merangkaikan para pemakai dengan 

komputer yang telah ditransformasikan menjadi sebuah 

alat komunikasi membawa ke suatu peluang bisnis baru, 

dan menghasilkan suatu industri baru.
1
 

Tujuan    pemasaran    adalah   menciptakan    

kepuasan    pelanggan,    dengan membangun hubungan 

timbal balik yang menguntungkan dengan pelanggan 

Kotler mengemukakan definisi pemasaran berarti bekerja 

dengan pasar sasaran untuk mewujudkan pertukaran yang 

potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan 

keinginan manusia.
2
 Sehingga dapat dikatakan bahwa 

keberhasilan pemasaran merupakan kunci kesuksesan 

dari suatu perusahaan. Pemasaran merupakan faktor 

                                                         
1
Aaker, David A. dan George S. Day. Marketing Research, 3 rd edition. 

(New York: John Willey and Sons, 2016), 20. 
2
Kotler dan Keller. Manajemen Pemasaran. Jilid I. Edisi Ke 13 (Jakarta: 

Erlangga, 2018), 24.  
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penting untuk mencapai sukses bagi perusahaan akan 

mengetahui adanya cara dan falsafah yang terlibat di 

dalamnya.  Cara dan falsafah baru ini disebut konsep 

pemasaran (marketing concept).  Konsep pemasaran 

tersebut dibuat dengan menggunakan tiga faktor dasar 

yaitu: 

1)  Perencanaan dan kegiatan perusahaan harus 

berorientasi pada konsumen/pasar. 

2)  Volume penjualan yang menguntungkan harus 

menjadi tujuan perusahaan, dan bukannya volume 

untuk kepentingan volume itu sendiri. 

3) Seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus 

dikoordinasikan dan diintegrasikan secara organisasi. 

Menurut Swastha dan Irawan, mendefinisikan 

konsep pemasaran   sebuah   falsafah   bisnis   yang   

menyatakan   bahwa   pemuasan kebutuhan  konsumen  

merupakan  syarat  ekonomi  dan  sosial  bagi 

kelangsungan  hidup  perusahaan.
3
  Bagian  pemasaran  

pada  suatu perusahaan memegang  peranan  yang  sangat 

penting  dalam  rangka  mencapai  besamya volume  

penjualan,  karena  dengan  tercapainya  sejumlah  

volume  penjualan yang  diinginkan  berarti  kinerja 

bagian  pemasaran  dalam  memperkenalkan produk telah 

berjalan dengan benar. Penjualan dan pemasaran sering 

dianggap sama tetapi sebenarnya berbeda. 

Tujuan utama konsep pemasaran adalah melayani 

konsumen dengan mendapatkan sejumlah laba, atau dapat 

diartikan sebagai perbandingan antara penghasilan 

dengan biaya yang layak. Ini berbeda dengan konsep 

penjualan yang menitikberatkan pada keinginan 

perusahaan falsafah. dalam pendekatan penjualan adalah 

memproduksi sebuah   pabrik,    kemudian   meyakinkan 

konsumen  agar bersedia membelinya.  Sedangkan 

pendekatan konsep pemasaran menghendaki agar 
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manajemen menentukan keinginan konsumen terlebih 

dahulu, setelah itu bam melakukan bagaimana caranya 

memuaskan. 

2.  Pemasaran Online 

Internet adalah produk yang menyediakan berbagai 

macam layanan elektronik seperti "home banking". Internet 

dapat digunakan sebagai riset pasar, sarana iklan, sarana 

hubungan masyarakat, dan sarana penjualan. Salah satu 

manfaat kunci internet adalah peluang untuk mengakses 

informasi yang lebih cepat, dan lebih murah. Informasi 

persaingan juga siap tersedia di internet dengan meninjau 

halaman web, yang berisikan informasi produk bam, harga, 

daftar pelanggan dan klien, dan lokasi bisnis tanpa ada 

biaya. 

Pemasaran online sering disebut Internet marketing, e-

marketing atau online• marketing merupakan   segala   usaha   

yang   dilakukan   untuk   melakukan pemasaran suatu 

produk atau jasa melalui atau menggunakan media Internet 

atau jaringan www (World Wide Web). Kata e dalam e-

pemasaran ini berarti elektronik (electronic) yang artinya 

kegiatan pemasaran yang dimaksud dilaksanakan secara 

elektronik lewat Internet atau jaringan cyber.  Kegiatan 

pemasaran Internet umumnya meliputi atau berkisar pada 

hal-hal yang berhubungan dengan pembuatan produk 

periklanan, pencarian prospek atau pembeli dan penulisan 

kalimat-kalimat pemasaran. 

E-Marketing menurut Armstrong dan Kotler E-

Marketing adalah sisi pemasaran dari E-Commerce, yang 

merupakan kerja dari perusahaan untuk mengkomunikasikan 

sesuatu, mempromosikan, dan menjual barang dan jasa 

melalui internet.
4
 

Menurut Boone dan Kurtz E-Marketing  adalah salah 

satu komponen dalam e-commerce dengan kepentingan 

khusus oleh marketer, yakni strategi proses pembuatan, 
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26 

pendistribusian, promosi, dan penetapan harga barang dan 

jasa kepada pangsa pasar internet atau melalui peralatan 

digital lain.
5
 

a. Kelebihan Pemasaran Online 

1)  Organisasi Lebih Mudah dan Sederhana 

Kita tidak perlu memajang  barang  secara fisik,  cukup 

menyediakan katalog  atau daftar  barang  serta 

deskripsi  singkat mengenai  masing• masing  barang  

tersebut.   Kita juga   tidak perlu memiliki   banyak 

karyawan   penjual,   kita   hanya   perlu   karyawan   

yang   menangani pemesanan secara online dan 

karyawan yang menangani pengiriman barang. 

2)  Kemudahan Mengelola Barang 

Jika kita menjual barang secara online dengan 

menggunakan website sendiri, sistem manajemen   situs 

menyediakan   sistem pengelolaan barang dan 

pergudangan.  Kita dapat dengan mudah melihat stok 

barang. Kita juga dapat menjual barang berdasarkan 

pesanan. Hal ini akan mempermudah kita mengelola 

barang dagangan. 

3)  Pelayanan Lebih Fokus 

Kita tidak perlu khawatir bahwa banyak pelanggan 

yang tidak terlayani. Sistem komputer akan 

menampung semua pesanan.  Kita hanya perlu 

melayani pelanggan yang akan melakukan pembelian. 

4)  Riset Pasar Lebih Mudah 

Berjualan melalui situs online membantu kita 

melakukan riset pasar mengenai produk-produk   yang 

banyak diminati misalnya dengan melihat kata kunci 

yang mereka cari di situs anda. Hal ini akan membantu 

anda merencanakan strategi yang tepat untuk 

meningkatkan penjualan. 
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5)  Biaya Pemasaran Murah 

Biaya pemasaran di internet relatif sangat murah.  

Pemasaran dapat dilakukan dengan memajang produk 

di website sendiri atau di website pihak lain melalui 

agen pemasaran online. Kita bahkan bisa memanfaatkan 

website atau blog secara gratis di situs-situs tertentu. 

 

6)  Kemudahan Memilih Target Pasar 

Kita dapat menawarkan produk kepada komunitas 

tertentu melalui forum atau atau media sosial. Kita juga 

dapat memasang iklan secara gratis atau berbayar 

dengan kata kunci tertentu. Hal ini membantu kita 

memilih target pasar yang potensial 

7)  Tidak Terbatas Ruang dan Waktu 

Internet tersedia untuk diakses setiap saat. Pelanggan 

dapat mengunjungi situs tempat kita memasarkan 

produk anda kapanpun dan dimanapun selama mereka 

mendapatkan akses internet 

b.  Kekurangan Pemasaran Online  

1) Unable cash and carry. 

Barang yang dibeli melalui toko online biasanya tidak 

langsung sampai ke tangan si pelanggan karena harus 

menunggu beberapa jam atau beberapa hari 

tergantung letak toko online tersebut karena adanya 

proses pengiriman. Pembeli juga cenderung merasa 

was-was jika melakukan   proses pembayaran terlebih 

dahulu dan juga kadang dibebani ongkos kirim. 

2)  Informasi tentang produk hanya berupa teks dan 

gambar. 

Toko online bisanya hanya memasang text 

(penjelasan) dan gambar saja   atau   kadang   juga   

berupa   animasi.   Hal   ini   juga   menjadi 

kekurangan toko online karena di toko konvensional 

kita bisa memperhatikan detail daripada produk yang 

dijual secara detail. 

3)  Hanya menjangkau kalangan yang tahu internet. 

4)  Bagi sebagian orang, biaya internet mahal. 
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c.  Manfaat adanya Pemasaran Online: 

1)  Murah dan efisien 

2) Pemasaran online melalui internet tidak terbatas oleh 

waktu, 

3) Pemasaran online melalui internet juga menjangkau 

pasar lebih luas.  

4) Dengan memakai strategi pemasaran online melalui 

internet. Dapat meningkatkan image perusahaan di 

mata para konsumen, sehingga memberikan nilai lebih 

untuk menghadapi persaingan bisnis yang ada.  

5) Mengurangi biaya pemasaran, karena pemasaran 

online melalui internet lebih tertarget dan biayanya 

relatif lebih rendah dibandingkan biaya pemasaran 

online yang biayanya lebih besar untuk membuat 

brosur, spanduk, banner, neon box, dan lain-lain. 

6) Memudahkan pelaku usaha untuk menjalin hubungan 

dengan para konsumen. Karena melalui internet dapat 

terjalin komunikasi yang interaktif antara konsumen 

dengan pelaku bisnis, misalnya saja melalui kotak 

saran atau ruang komentar, serta forum diskusi antar 

konsumen.  Sehingga bila komunikasi terjaga dengan 

baik, loyalitas konsumen juga dapat meningkat. 

 

3.   Promosi Online 

a.  Teori Promosi Online 

Promosi online adalah salah satu variabel dalam 

bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh 

perusahaan dalam memasarkan produk jasa.
6
 Sedangkan 

dalam teori Buchory dan Saladin dalam Aris Jatmika 

Diyatma mengemukakan bahwa promosi adalah salah 

satu unsur dalam bauran pemasaran perusahaan yang 

didayagunakan untuk memberitahukan, membujuk, dan 
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mengingatkan tentang produk perusahaan.
7
 Promosi 

didefinisikan sebagai koordinasi antara inisiatif penjual 

untuk membuat saluran informasi dan persuasi untuk 

menjual barang dan jasa atau mempromosikan ide. 

Komunikasi organisasi dengan pasar yang luas 

menggunakan  program  promosi   yang  terencana  

ketika  komunikasi   telah melalui  beberapa  unsur  dari 

bauran  pemasaran.  Alat dasar untuk menyelesaikan 

tujuan komunikasi organisasi biasanya merujuk pada 

bauran promosi. Setiap unsur dari bauran promosi 

digambarkan sebagai komunikasi pemasaran terintegrasi 

yang memainkan peran khusus. Berikut ini adalah 

indikator-indikator promosi online: 

1) Periklanan 

Periklanan  merupakan  semua bentuk penyajian  

dan promosi  non personal  atas  ide,  barang  

atau  jasa  yang  dilakukan  oleh  perusahaan 

sponsor tertentu .   Periklanan memiliki 

karakteristik khusus, yaitu sifatnya yang umum, 

tersebar luas dan mampu menimbulkan ekspresi 

yang lebih kuat dari konsumen.  Periklanan 

dengan menggunakan media internet bersifat 

dinamis dan interaktif. iklan di internet dapat 

diperbaharui kapan saja  dengan  biaya  yang 

rendah  dan tepat  pada  waktunya.  Kebanyakan 

upaya periklanan diarahkan untuk   

mempengaruhi permintaan merek produk 

tertentu. 

Iklan di internet terdiri dari: 

a)   Banner 

Banner merupakan bentuk umum dari iklan di 

website.  Iklan banner menempati urutan 

pertama dengan total 53% pengeluaran iklan 

perusahaan.  Iklan banner digunakan untuk 
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menciptakan kesadaran atau pengenalan 

produk. 

b)  Sponsorship 

Iklan online yang berada diperingkat dua 

adalah sponsorship, dengan jumlah 30% dari 

total pengeluaran iklan. Ada dua jenis 

sponsorship, pertama regular sponsorship, 

dimana perusahaan membayar sebagai 

sponsorship   di satu bagian situs.  Yang 

kedua adalah content sponsorship, dimana 

perusahaan tak hanya membayar dan 

mendapatkan tempat iklan, tetapi juga turut 

berpartisipasi dalam menyajikan isi website. 

Perusahaan dapat memutuskan untuk 

berpartisipasi dalam mensponsori forum 

internet, newsgroups, dan bulletin boards 

yang mempunyai daya tarik bagi kelompok 

minat khusus. 

c)  PopUps 

Pop Ups merupakan jendela yang muncul 

ketika memasuki suatu situs. Pop Ups 

biasanya lebih besar dari banner atau lebih 

kecil dari keseluruhan tampilan monitor. 

d)  Interstitials 

Interstitials adalah iklan yang muncul saat 

user sedang menunggu sebuah situs yang 

sedang di download. 

e)  Push Technologies/Webcasting 

Push Technologies/Web Casting 

memungkinkan perusahaan untuk 

menyampaikan pesan daripada menunggu 

konsumen untuk mencari informasi yang 

disediakan perusahaan. Teknologi ini 

mengirimkan halaman web dan berita terbaru 

pada pelanggan tertentu yang dapat berisi 

suara dan video. 
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f)  Links 

Links merupakan tulisan atau gambar yang 

merujuk pada halaman lain pada situs yang 

sama atau berbeda. 

2).  Promosi Penjualan 

Promosi   penjualan    adalah   semua   kegiatan   

pemasaran   yang mencoba merangsang 

terjadinya aksi pembelian suatu produk yang 

cepat atau terjadinya pembelian dalam waktu 

singkat. Kegiatan ini mencakup pengertian 

bagaimana sebuah situs dapat membuat 

pengunjung kembali. Banyaknya kunjungan 

ulang yang dilakukan konsumen pada sebuah 

situs adalah salah satu ukuran untuk melihat 

seberapa baik situs perusahaan untuk dijadikan 

media iklan. Perusahaan menggunakan alat alat 

promosi penjualan   untuk menciptakan 

tanggapan   yang lebih kuat dan cepat. 

Promosi penjualan dapat digunakan untuk 

menarik perhatian dan biasanya memberikan 

informasi yang dapat mengarahkan konsumen 

agar melakukan transaksi pembelian.  Alat 

promosi   penjualan   terdiri dari kupon, kontes, 

harga premi dan lainnya. 

c)  Penjualan Tatap Muka 

Penjualan tatap muka adalah alat yang paling 

efektif biaya pada tahap   proses   pembelian   

lebih   lanjut,   terutama   dalam   membangun 

preferensi, keyakinan dan tindakan pembeli. 

Internet memiliki keuntungan dan kerugian bagi 

penjualan pribadi, biasanya terjadi pada pasar 

Business to   Business    (B2B).   Bagi   sebagian   

perusahaan,   internet   merupakan ancaman   

yang   dapat   mengambil   peluang   kerja.   Oleh   

karena   itu, perusahaan menyadari pentingnya 

untuk membuat kesan web yang kuat. 

Manfaatnya adalah web digunakan secara efektif 
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untuk mendukung penjualan dan menjadi sumber 

informasi bagi konsumen B2B. 

d)  Publisitas dan Hubungan Masyarakat 

Publisitas menggambarkan komunikasi massa, 

biasanya dilakukan dalam bentuk berita atau 

komentar editorial mengenai produk atau jasa 

dari perusahaan. Publisitas tidak dibiayai oleh 

perusahaan yang mendapatkan manfaatnya.  

Seperti media lainnya, internet adalah media 

ampuh untuk mendukung aktivitas hubungan 

masyarakat.  Banyak situs yang menyediakan 

bagian di situsnya untuk aktivitas humas seperti 

penyediaan informasi perusahaan, aktivitas 

sosial, laporan tahunan dan lainnya.   Ada   

beberapa   peluang   web   bagi   para   pelaku   

hubungan masyarakat adalah:     

i. Pengembangan website sebagai media 

komunikasi antara konsumen dan perusahaan,  

ii Kemampuan untuk menyebarkan informasi 

dengan cepat dan luas,  

iii Sifat web yang interaktif dapat membantu 

perusahaan memperoleh feedback dari 

pelanggan atau pengunjung situs.  

Publisitas merupakan cara yang digunakan 

oleh perusahaan untuk membentuk pengaruh 

secara tidak langsung kepada konsumen agar 

mengenali dan menyukai produk yang 

dipasarkannya.  Hal ini berbeda dengan 

promosi, dalam melakukan publisitas 

perusahaan tidak melakukan hal bersifat 

komersial. 

e)  Pemasaran Langsung 

Pemasaran langsung adalah situasi dimana 

perusahaan melakukan komunikasi langsung 

dengan konsumen yang menjadi targetnya untuk 

menghasilkan respon dan transaksi.  Perusahaan 

semacam menghabiskan uang dalam jumlah yang 
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banyak tiap tahunnya untuk mengembangkan dan 

mengatur database yang berisi alamat dan nomor 

telepon konsumen. Macam macam penjualan 

langsung di internet, antara lain: 

i)  Direct Mail 

Direct mail di internet sama seperti surat 

biasa, hanya menggunakan platform 

elektronik. Seperti surat bisnis lainnya, direct 

mail  sudah  memiliki  target  tersendiri,  

berdasarkan  pada  daftar dan mencoba  untuk  

memperoleh  konsumen  dengan  kebutuhan  

khusus melalui pesan yang pesan yang 

menjadi sasaran. 

ii)  Database Marketing 

Database ini merupakan sejumlah penyedia 

jasa yang ada di internet. Contohnya   

Electronic   Data    Gathering   and   

Retrieval (EDGAR)   yang berisi semua 

dokumen perusahaan yang dibutuhkan untuk 

menyimpan file dalam bentuk elektronik. 

iii)  Infomercials 

Informecials berupa iklan dengan durasi 60 

menit. 

iv)  Ecommerce 

Ecommerce menggambarkan penggunaan 

sarana dan platform elektronik untuk 

melakukan bisnis perusahaan.  Situs bisnis 

memberikan informasi pada pengunjung 

tentang perusahaan, sejarah, kebijakan, 

produk dan peluang kerjanya. Selain itu, 

menawarkan transaksi atau mempermudah 

penjualan barang dan jasa online. 

b.  Tujuan Promosi 

Promosi dapat menawarkan kepada konsumen 

ajakan untuk mencoba atau membeli produk dengan 

dengan segera, sering dengan menciptakan kesan bahwa 

produk tampak lebih berharga. Promosi penjualan dapat 
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membuat konsumen yang tidak tahu apa -  apa  tentang  

brand  menjadi  mengenal  dan  mau  mencobanya  dan  

bahkan  dapat membujuk mereka untuk membeli ulang 

setelah mereka mencobanya. 

Selain  membantu  memperkenalkan  produk  baru  

dan  menciptakan  kesadaran brand, promosi juga dapat 

digunakan untuk mencapai tujuan komunikasi lanjutan 

seperti kesadaran, pengetahuan, kesukaan, preferensi, dan 

keyakinan dengan cara yang kira – kira sama dengan 

yang dilakukan pengenal brand. 

Menurut Dharmmesta, Askarini Damayanti, tujuan 

promosi dalam perusahaan, yaitu:
8
 

1)  Modifikasi tingkah laku 

Dengan promosi perusahaan berusaha 

menciptakan kesan yang baik tentang dirinya dan 

dengan demikian bisa merubah tingkah laku serta 

pendapat konsumen tentang produk perusahaan 

sehingga mendorong pembelian produk. 

2)  Memberitahu  

Kegiatan promosi dilakukan untuk memberitahu 

pasar yang dituju tentang penawaran perusahaan 

perihal suatu produk. 

3) Membujuk  

Diarahkan terutama untuk mendorong pembelian, 

sering perusahaan tidak ingin mendapat 

tanggapan instan dari konsumen, tetapi lebih 

mengutamakan kesan positif. 

4) Mengingatkan 

Promosi ini dilakukan terutama untuk 

mengingatkan kepada masyarakat bahwa produk 

perusahaan masih ada di pasaran. 

c.  Promosi Online Menurut Bisnis Syariah 

Promosi merupakan komponen yang dipakai untuk 

memberitahukan dan mempengaruhi pasar bagi produk 
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perusahaan, sehingga pasar dapat mengetahui tentang 

produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. 

Adapun kegiatan yang termasuk dalam aktivitas promosi 

adalah periklanan, personal selling, promosi penjualan 

dan publisitas.  Dengan promosi pada dasarnya 

diharapkan dapat membuat permintaan menjadi inelastis 

pada saat harga naik dan membuat elastis pada saat harga 

turun.
9
 

 Dalam Q.S Ali Imran: 77, Allah berfirman: 

 

ئَِك 
َٰٓ ب قَهًُِلا أُْونََٰ ُٗ ًَ ُِِهۡى ثَ ًََٰ َۡ ِ َوأَ ٌَ بَِعۡهِذ ٱَّللَّ ٍَ ََۡشتَُشو ٌَّ ٱنَِّزَ ئِ

ُ َوََل ََُظُُش  ًُهُُى ٱَّللَّ َق نَهُۡى فٍِ ٱۡۡلَِٰٓخَشِة َوََل ََُكهِّ ََل َخهََٰ

ُِهۡى َونَهُۡى َعَزاٌة أَنُِٞى   ِت َوََل ََُزكِّ ًَ ِهۡى ََۡىَو ٱۡنقََُِٰ ُۡ  ئِنَ
Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji 

(nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan 

harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian 

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

dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka 

pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan 

mereka. Bagi mereka azab yang pedih. (QS. Al-Imran: 

77)
10

 

 

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan orang yang 

menyamarkan kondisi nyata dari barang dagangannya di 

pasar, sedangkan dia bersumpah demi Allah bahwasanya 

barang tersebut adalah barang kualitas terbaik, dengan 

tujuan ada orang tertipu yang disebabkan sumpah palsu 

dari penjual tersebut. Ini menunjukan diharamkan 

seseorang yang melakukan sumpah dusta agar dagangan 

                                                         
9
Philip Kotler dan Gary Armstrong. Prinsip-Prinsip Pemasaran (Jakarta: 

Erlangga, 2016), 76.  
10

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya. 

(Jakarta: PT. Suara Agung, 2017), 311.  
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laris dan dibeli orang lain.
11

Konsep promosi yang 

digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menjual 

tidak pernah melebih-lebihkan produk dengan maksud 

untuk memikat pembeli. Nabi Muhammad SAW dengan 

tegas menyatakan bahwa seorang penjual harus 

menjauhkan diri dari sumpah-sumpah yang berlebihan 

dalam menjual suatu barang. Kalaupun ada yang 

bersumpah, Nabi Muhammad SAW menyarankan orang 

itu untuk tidak melakukan sumpah tersebut secara 

berlebihan Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud indikator dengan 

promosi berdasarkan bisnis syariah adalah sebagai 

berikut: 

1) Promosi yang tidak dilakukan dengan 

menggunakan sumpah palsu 

2) Tidak menyamarkan kondisi produk 

3) Tidak melebih-lebihkan keadaan produk. 

Prinsip-prinsip dari pemasaran syariah terdiri dari 

berbagai unsur, yaitu:  

1)  Theistis (Rabbaniyah) 

Merupakan   prinsip   marketing   syariah   yang   

tidak dimiliki oleh pemasaran konvensional yang 

dikenal selama ini adalah sifatnya yang religius.
 

Hal ini tercipta dari suatu keyakinan yang bulat 

bahwa semua gerak gerik manusia selalu berada 

dibawah pengawasan Allah. Oleh sebab itu 

semua insan harus berperilaku sebaik mungkin, 

tidak berperilaku licik, suka menipu, mencuri 

milik orang lain dan sebagainya. Nilai 

rabbaniyah ini melekat atau menjadi darah 

daging dalam pribadi setiap muslim, sehingga 

dapat mengerem perbuatan- perbuatan tercela 

dalam dunia bisnis. 

 

                                                         
11

Imam Al-Bukhori dari Hadits Abdullah bin Ubay bin Abi Aufa dalam 

kitab Al-Buyu’, Sumpah yang Makruh dalam Jual Beli, Hadits, No. 2088, Vol. 2, h. 

88.  
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2)  Etis (Akhlaqiah) 

Unsur ini mengedepankan masalah akhlak (moral 

dan etika) dalam seluruh aspek kegiatannya. 

Prinsip marketing yang berakhlak ini harus 

sedemikian diterapkan karena seorang marketer 

islami tidak akan luput dengan nilai 

keislamannya yang mengedepankan moral, etika 

dan norma. Dalam hal ini marketing islami 

meyakini bahwa perbuatan yang dilakukan 

seseorang akan diminta pertanggungjawabannya 

kelak. 

Ada beberapa etika pemasar yang menjadi 

prinsip bagi Pemasaran syariah dalam 

menjalankan fungsi pemasaran yaitu: 

a)  Jujur 

Jujur yaitu seorang pebisnis wajib berlaku 

jujur dalam melakukan usahanya. Jujur dalam 

pengertian yang lebih luas yaitu tidak 

berbohong, tidak menipu, tidak mengada- ada 

fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah 

ingkar janji dan lain sebagainya. 

b)  Amanah (bertanggung jawab) 

Yaitu seorang muslim profesional haruslah 

memiliki sifat amanah, yakni dapat  dipercaya  

dan  bertanggung jawab.  Dalam menjalankan 

pekerjaannya setiap pelaku harus bertanggung 

jawab atas usaha dan pekerjaan atau jabatan 

yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung 

jawab disini artinya, mau dan mampu 

menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat 

yang memang secara otomatis terbebani di 

pundaknya.
 

c) Murah hati 

Senantiasa bersikap ramah tamah, sopan 

santun, murah senyum, suka mengalah, 

namun tetap penuh tanggung jawab. Sikap 

seperti inilah yang nanti akan menjadi magnet 
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tersendiri bagi seorang pebisnis maupun 

pedagang yang akan dapat menumbuhkan rasa 

nyaman kepada konsumen. 

d)  Tidak menipu 

Praktek bisnis dan dagang yang sangat mulia 

yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah 

tidak pernah menipu. Di samping   dapat   

merugikan   banyak   orang, menipu juga 

sangat bertentangan dengan etika bisnis 

Islami.  Kalau  seorang  pebisnis  selalu  

berpegang  pada prinsip  etika  bisnis  serta  

ajaran  agama,  jelas  melakukan segala 

bentuk penipuan tidak akan terjadi. 

e)  Menepati janji 

Seorang pebisnis juga harus selalu menepati 

janji baik kepada para pembeli maupun di 

antara sesama pebisnis, terlebih lagi harus 

dapat menepati janjinya kepada Allah SWT. 

Janji yang dimaksudkan dalam hal ini adalah 

janji dimana seorang pebisnis melakukan 

transaksi bisnisnya baik kepada pembeli 

maupun kepada rekan bisnisnya. 

f)  Tidak melupakan akhirat 

Tidak melupakan akhirat, bisnis adalah 

perdagangan dunia, sedangkan melaksanakan 

kewajiban Syariat Islam adalah perdagangan 

akhirat. Keuntungan akhirat pasti lebih utama 

ketimbang keuntungan dunia. Maka para 

pedagang muslim tidak boleh terlalu 

menyibukkan dirinya semata mata     untuk     

mencari     keuntungan     materi     dengan 

meninggalkan keuntungan akhirat. 

3)  Realistis (Al-Waqi'iyyah) 

Artinya sesuai dengan kenyataan, jangan 

mengada-ada apalagi yang menjerumuskan 

kepada kebohongan. Semua transaksi yang 
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dilakukan harus berlandaskan pada realita, tidak 

membeda bedakan orang, suku, warna kulit. 

Semua tindakan penuh dengan kejujuran. Bahkan 

ajaran Rasulullah tentang sifat realistis ini ialah 

jika anda menjual barang ada cacatnya, maka 

katakanlah pada calon pembeli, bahwa barang itu 

ada sedikit cacat.   Jika pembeli setelah   

diberitahu   masih   tetap   ingin memiliki barang 

tersebut, itu lebih baik. Demikian mulianya 

ajaran Rasulullah, sangat realistis, jangan  pernah  

sekali-kali mengelabui orang. Syariah marketer 

adalah para pemasar yang profesional dengan 

penampilan yang bersih, rapi, dan bersahaja, 

apapun model  atau  gaya  berpakaian   yang  

dikenakannya,  bekerja dengan mengedepankan 

nilai-nilai religius, kesalehan, aspek moral, dan 

kejujuran dalam segala aktivitas pemasarannya. 

4)  Humanistis (Al-Insaniyah) 

Artinya berperi kemanusiaan, hormat 

menghormati sesama, marketing berusaha 

membuat kehidupan menjadi lebih baik, tidak 

menjadi manusia yang serakah, mau  menguasai 

segalanya, menindas dan merugikan orang lain.
12

 

4.  Kualitas Pelayanan 

a.  Teori Kualitas Pelayanan 

Menurut  Lewis  dan  Booms yang  dikutip  oleh  

Tjiptono kualitas jasa sebagai ukuran  seberapa  bagus 

tingkat  layanan  yang diberikan mampu sesuai dengan 

ekspektasi konsumen.
13

 hal ini sejalan dengan teori Davis 

kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis 

yang berhubungan dengan produk jasa ,manusia, 

proses,lingkungan yang mampu memenuhi dan atau 
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Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis 

Syariah, (Bandung, Alfabeta, 2019), 259.  
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Fandy, Tjiptono. Service Management Mewujudkan Layanan Prima. 

(Yogyakarta: Andi, 2017), 180.  
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melebihi harapan konsumen.
14

 Berdasarkan teori ini, 

kualitas layanan ditentukan oleh kemampuan perusahaan 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai 

dengan ekspektasi konsumen Tjiptono dalam Sunyoto  

mengatakan  bahwa  kualitas  atau  mutu  dalam  industri 

jasa pelayanan adalah suatu penyajian produk atau jasa 

sesuai ukuran yang berlaku di  tempat  produk  tersebut  

diadakan  dan  penyampaiannya   setidaknya  sama 

dengan  yang  diinginkan  dan  diharapkan  oleh  

konsumen.  Menurut  Sunyoto, “Mutu pelayanan berpusat 

pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan konsumen,  yaitu adanya 

kesesuaian  antara harapan  dengan persepsi manajemen, 

adanya kesesuaian antara persepsi atas harapan 

konsumen dengan standar  kerja  karyawan,  adanya  

kesesuaian  antara  standar  kerja  karyawan dengan  

pelayanan   yang  diberikan  dengan  pelayanan   yang  

dijanjikan  dan adanya kesesuaian  antara pelayanan  

yang diterima  dengan  yang  diharapkan dengan 

konsumen".
15

 

Indikator pokok kualitas pelayanan menurut Parasuraman 

yang dikutip oleh Tjiptono terdapat lima indikator pokok 

dalam kualitas pelayanan sebagai berikut:
16

 

1)  Reliabilitas (Reliability)  

Berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk 

memberikan pelayanan yang akurat sejak 

pertama kali tanpa melakukan kesalahan apapun 

dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu 

yang disepakati. 
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Danang, Sunyoto. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta: PT 

Buku Seru, 2016), 11.  
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2)  Daya Tanggap (Responsiveness)   

Berhubungan  dengan  kesediaan dan 

kemampuan  karyawan  untuk membantu  para 

konsumen  dan merespon permintaan mereka,  

serta menginformasikan  kapan jasa akan 

diberikan dan kemudian memberikan jasa secara 

cepat. 

3)  Jaminan (Assurance)  

Perilaku karyawan yang mampu menumbuhkan 

kepercayaan konsumen terhadap perusahaan dan 

perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi para 

konsumennya. Jaminan juga berarti bahwa para 

karyawan selalu bersikap sopan dan menguasai 

pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan 

untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah 

konsumen. 

4). Empati (Empathy)  

Menyatakan bahwa perusahaan memahami 

masalah para konsumennya dan bertindak demi 

kepentingan konsumen, serta memberikan 

perhatian personal kepada para konsumen dan 

memiliki jam operasi yang nyaman. 

5)  Bukti Fisik (Tangible)   

Berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, 

peralatan/perlengkapan yang  lengkap,  dan  

material  yang digunakan perusahaan bersih, serta 

penampilan dari karyawan rapi. Berdasarkan 

kelima indikator kualitas layanan tersebut, maka 

kepuasan pelanggan dapat diukur, dipahami dan 

dijadikan sebagai suatu hasil yang baik untuk 

kepentingan peningkatan kualitas pelayanan jasa 

yang diberikan kepada pelanggan, baik 

pelanggan yang baru pertama kali maupun 

pelanggan yang sudah berulang-ulang 

menggunakan jasa tersebut. 
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Gummeson yang dikutip oleh Tjiptono 

mengidentifikasi sumber kualitas yang 

menentukan kualitas pelayanan yaitu: 
17

  

1) Production Quality Menjelaskan bahwa kualitas 

pelayanan ditentukan oleh kerjasama antara 

departemen produksi/operasi dan departemen 

pemasaran.   

2) Delivery Quality Menjelaskan bahwa kualitas 

pelayanan dapat ditentukan oleh janji perusahaan   

terhadap   konsumen.    

3) Desain Quality Menjelaskan   bahwa kualitas 

pelayanan ditentukan sejak pertama kali jasa 

tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen. 

4) Relationship Quality Menyatakan bahwa kualitas 

pelayanan ditentukan oleh relasi profesional dan 

sosial antara perusahaan dan stakeholder 

(konsumen, pemasok, perantara, pemerintah, dan 

karyawan). 

Konsep Kualitas Pelayanan Menurut Tjiptono dan 

Chandra bahwa komponen jasa atau layanan memainkan 

peran strategik dalam setiap bisnis.
 18

 Pembelian   sebuah   

barang   sering   dibarengi   dengan   unsur jasa/layanan. 

Demikian pula sebaliknya,   suatu   jasa    sering 

diperluas dengan cara memasukan atau menambahkan 

produk fisik pada penawaran jasa tersebut. Umumnya 

pelayanan lebih bersifat intangibles, tidak dapat dilihat 

dan diraba sehingga pengguna   hanya bisa dirasakan 

melalui pengalaman   langsung. Namun pelayanan 

mencakup hal - hal yang bisa dilihat dan diraba, berupa 

indikator fisik dari pelayanan itu sendiri.  Suatu 

perusahaan dapat dikatakan meraih sukses ketika dilihat 

dari faktor pelayanan pelanggan, oleh karena itu 
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pelayanan yang baik sangat mempengaruhi banyaknya 

jumlah pelanggan dalam suatu perusahaan. 

b.  Kualitas Pelayanan Menurut Bisnis Syariah 

Pelayanan merupakan bagian dari suatu tindakan 

atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk 

memberikan kepuasan kepada pelanggan. Memberikan 

pelayanan terbaik kepada umat manusia adalah 

pekerjaan yang sangat mulia dan merupakan pintu 

kebaikan bagi siapa saja yang mau melakukannya. Allah 

berfirman dalam potongan surat Al-Maidah: 2 yang 

berbunyi: 

 

ۡهَش  ِ َوََل ٱنشَّ ئَِش ٱَّللَّ َٰٓ ٍَ َءاَيُُىْا ََل تُِحهُّىْا َشَعَٰ َٰٓأََُّهَب ٱنَِّزَ َََٰ

 ٌَ َت ٱۡنَحَشاَو  ٱۡنَحَشاَو َوََل ٱۡنهَۡذ ُۡ ٍَ ٱۡنبَ ُ ئَِذ َوََلَٰٓ َءآَٰيِّ
َٰٓ َوََل ٱۡنقَهََٰ

ۚب َوئَِرا َحهَۡهتُۡى  َٗ بِِّهۡى َوِسۡضَىَٰ ٍ سَّ ٌَ فَۡضًٗل يِّ ََۡبتَُغى

 َوََل ََۡجِشَيَُُّكۡى َشَُ 
ۚ
ٍِ   َ فَٱۡصطَبُدوْا وُكۡى َع ٌُ قَۡىوأ أٌَ َصذُّ ب

 َوتََعبَوَُى
ْۘ
ۡسِجِذ ٱۡنَحَشاِو أٌَ تَۡعتَُذوْا ًَ اْ َعهًَ ٱۡنبِشِّ ٱۡن

 َٰۖ ٌِۚ َوٱتَّقُىْا ٱَّللَّ ۡثِى َوٱۡنُعۡذَوَٰ ٰۖ َوََل تََعبَوَُىْا َعهًَ ٱۡۡلِ َوٱنتَّۡقَىيَٰ

َ َشِذَُذ ٱۡنِعقَبِة   ٌَّ ٱَّللَّ  ئِ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan 

melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 

(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-

binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu 

orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka 

mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan 

apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka 

bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali 

kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka 

menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, 

mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan 

tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 
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kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.” 

(QS. Al-Maidah: 02)19
 

 

Dalam pandangan islam, indikator kualitas 

pelayanan mempunyai nilai-nilai islami yang harus 

diterapkan dalam memberikan pelayanan yang maksimal 

yaitu:  

1)  Profesional (Fathanah)  

Profesional adalah bekerja dengan maksimal dan 

penuh komitmen dan kesungguhan.
20

 Sifat 

profesionalisme digambarkan dalam surat Al-

Isra ayat 84: 

 

ٍۡ هَُى أَۡهَذيَٰ َسبًُِٗل   ًَ ًَٰ َشبِكهَتِهِۦ فََشبُُّكۡى أَۡعهَُى بِ ُم َعهَ ًَ  قُۡم ُكّمٞ ََۡع
Artinya: “Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat 

menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu 

lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.” 

(QS. Al-Isra: 84)21 

 

2)  Kesopanan dan Keramahan (Tabligh)  

Tabligh artinya komunikatif dan argumentatif. 

Orang memiliki sifat tabligh akan 

menyampaikan dengan benar dan tutur kata 

yang tepat. Kesopanan dan keramahan 

merupakan inti dalam memberikan pelayanan 

kepada orang lain. Hal ini ditegaskan dalam Al-

Qur’an surat Thaahaa ayat 44: 

  ًَٰ ُش أَۡو ََۡخَش ب نََّعهَّهُۥ ََتََزكَّ ُٗ ِّ  فَقُىََل نَهُۥ قَۡىَٗل نَُّ

Artinya: “Maka berbicaralah kamu berdua 

kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, 

                                                         
19

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya. 
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20
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mudah-mudahan ia ingat atau takut". (QS. Al-Ta ha: 

44)22 

 

3)  Jujur (Sidik)  

Jujur yaitu tidak pernah berdusta dalam 

melakukan segala kegiatan transaksi. Jujur juga 

merupakan kesesuaian antar berita yang 

disampaikan dan fakta, antara fenomena dan 

yang diberitakan, serta bentuk dan substansi.
23

 

Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur’an surat At-

Taubah ayat 119: 

 

  ٍَ ِذقُِ َ َوُكىَُىْا َيَع ٱنصََّٰ ٍَ َءاَيُُىْا ٱتَّقُىْا ٱَّللَّ َٰٓأََُّهَب ٱنَِّزَ َََٰ 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman 

bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu 

bersama orang-orang yang benar.” (QS. Al-Taubah: 

119)24 

 

4)  Amanah   

Amanah berarti memiliki tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas dan kewajiban. Hal ini 

ditegaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa: 58: 

َٰٓ أَۡههِهَب َوئِ  ًَٰ ِت ئِنَ ََُٰ وْا ٱۡۡلََيَٰ َ ََۡأُيُشُكۡى أٌَ تَُإدُّ ٌَّ ٱَّللَّ َرا ۞ئِ

ًَّب  َ َِِع ٌَّ ٱَّللَّ ىاْ بِٱۡنَعۡذِلۚ ئِ ًُ ٍَ ٱنَُّبِس أٌَ تَۡحُك ُۡ تُى بَ ًۡ َحَك

ب بَِصُٗشا   َُعَۢ ًِ ٌَ َس َ َكب ٌَّ ٱَّللَّ  ََِعظُُكى بِِهٰٓۦَۗٓ ئِ
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
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pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat.” (QS. An-Nisa: 58)25
 

 

Pelayanan dalam sebuah bisnis islami tentunya 

dilandasi oleh beberapa hal pokok yang meliputi 

kepribadian yang amanah dan terpercaya, serta 

mengetahui dan keterampilan yang bagus. Adapun hal 

tersebut yaitu amanah dan ilmu yang kemudian 

diuraikan dalam bisnis syariah sebagai berikut:
26

 

1) Shidiq yaitu benar dan jujur, tidak pernah 

berdusta dalam melakukan berbagai macam 

transaksi bisnis.  Larangan berdusta, menipu, 

mengurangi takaran timbangan dan 

mempermainkan kualitas akan menyebabkan 

kerugian yang sesungguhnya. Nilai shiddiq di 

samping bermakna tahan uji, ikhlas serta 

memiliki kesinambungan emosional. Dalam 

suatu pelayanan harus memiliki sifat jujur pada 

nasabah. Selain itu kreatif, berani, dan percaya 

diri juga mencerminkan kemauan berusaha 

untuk mencari dan menemukan peluang bisnis 

yang baru, prospektif, dan berwawasan masa 

depan, namun tidak mengabaikan prinsip 

kekinian. Hal ini hanya mungkin dapat 

dilakukan bila seorang pebisnis memiliki 

kepercayaan diri dan keberanian untuk berbuat 

sekaligus siap menanggung berbagai macam 

resiko. 

2) Amanah dan fathonah adalah kata yang 

diterjemahkan pada nilai bisnis dalam 

manajemen yang kemudian bertanggung jawab, 

transparan, tepat waktu, memiliki manajemen 
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bervisi dan memiliki misi, manajer dan 

pemimpin   yang   cerdas   kemudian   sadar   

produk   dan   jasa   secara berkelanjutan. 

3) Tabligh adalah suatu kemampuan seseorang 

dalam berkomunikasi dengan baik, istilah ini 

dalam bahasa manajemen sebagai seseorang 

yang supel, cerdas, mampu deskripsi tugas, 

mampu menerima delegasi wewenang, kerja tim, 

cepat tanggap, koordinasi, kendali, dan 

supervise. 

4) Istiqomah    yaitu    seseorang    secara    

konsisten    menampilkan    dan 

mengimplementasikan nilai-nilai tersebut diatas 

walau mendapatkan godaan dan rintangan. 

Melalui istiqomah diyakini akan ada peluang- 

peluang bisnis yang prospektif dan 

menguntungkan sehingga akan selalu terbuka 

lebar. 

Dari keseluruhan uraian di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa Pelayanan dalam sebuah bisnis 

islami dilandasi beberapa sifat Allah SWT yang meliputi 

Shiddiq, Amanah dan fathonah, Tablig, dan Istiqomah. 

Sebuah perusahaan harus menanamkan sifat jujur 

kepada seluruh personal yang terlibat dalam perusahaan 

tersebut. Dalam berdagang dikenal istilah menjual 

dengan amanah, artinya penjual menjelaskan ciri-ciri, 

kualitas dan harga barang dagangan kepada pembeli 

tanpa melebih-lebihkannya sehingga Salah satu karakter 

pedagang yang terpenting dan diridhoi Allah adalah 

kebenaran. Berdusta dalam berdagang akan sangat 

dikecam dalam islam, terlebih lagi jika disertai dengan 

sumpah palsu atas nama Allah SWT. 

 

5.  Keputusan Pembelian  

a.  Teori Keputusan Pembelian 

Menurut   Kotler,   keputusan   pembelian   adalah   

tindakan   dari konsumen untuk mau membeli atau tidak 
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terhadap produk. Hal ini sejalan dengan teori Suharso 

bahwa keputusan pembelian adalah tahap di mana 

pembeli telah menentukan pilihannya dan melakukan 

pembelian produk serta mengkonsumsinya.
27

 Pembelian 

sendiri secara fisik bisa dilakukan oleh konsumen, namun 

bisa juga pilihan orang lain. Dari berbagai faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian  

suatu produk atau jasa,  biasanya konsumen selalu 

mempertimbangkan kualitas, harga  dan produk  sudah  

yang  sudah  dikenal  oleh  masyarakat  Sebelum 

konsumen   memutuskan   untuk   membeli,   biasanya   

konsumen   melalui beberapa   tahap terlebih dahulu 

yaitu:
28

    

1) Pengenalan masalah,    

2) Pencarian informasi.   

3) Evaluasi alternatif 

4) Keputusan membeli atau tidak 

5) Perilaku masa pembelian 

 Pengertian lain tentang keputusan pembelian 

menurut Schiffman dan Kanuk adalah keputusan   

pembelian   adalah suatu   keputusan   seseorang   di 

mana   dia memilih    salah    satu    dari    beberapa    

alternatif    pilihan yang ada. Berdasarkan   definisi   di 

atas   disimpulkan   bahwa   keputusan   pembelian adalah 

tindakan yang dilakukan konsumen untuk melakukan 

pembelian sebuah produk.
29

   Oleh   karena   itu,   

pengambilan   keputusan   pembelian konsumen  

merupakan  suatu  proses  pemilihan  salah  satu  dari  

beberapa alternatif penyelesaian  masalah dengan tindak 

lanjut  yang nyata.  Setelah itu konsumen dapat 
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melakukan evaluasi pilihan dan kemudian dapat 

menentukan sikap yang akan diambil selanjutnya. 

b.  Peranan Konsumen dalam Keputusan Pembelian 

Menurut Swastha dan Handoko berpendapat bahwa 

lima peran individu dalam sebuah keputusan membeli, 

yaitu: Pengambilan inisiatif (initiator): individu yang 

mempunyai inisiatif pembelian barang tertentu atau yang 

mempunyai kebutuhan atau keinginan tetapi tidak 

mempunyai wewenang untuk melakukan sendiri.
30

 

1).  Orang yang mempengaruhi   (influencer):  

individu yang mempengaruhi   keputusan   untuk   

membeli baik   secara sengaja maupun tidak 

sengaja. 

2)   Pembuat keputusan (decider):  individu yang 

memutuskan apakah akan membeli atau tidak, 

apa yang akan dibeli, bagaimana membelinya, 

kapan dan dimana membelinya. 

3)   Pembeli   (buyer):   individu   yang   melakukan   

pembelian   yang sebenarnya. 

4)  Pemakai (user):  individu yang menikmati atau 

memakai produk atau Jasa yang dibeli. Sebuah 

perusahaan perlu mengenai peranan tersebut 

karena semua peranan     mengandung     

implikasi    guna    merancang    produk, 

menentukan   pesan dan mengalokasikan biaya 

anggaran promosi serta membuat program 

pemasaran yang sesuai dengan pembeli. 

c.  Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keputusan Pembelian 

Konsumen 

Menurut Kotler perilaku pembelian konsumen 

dipengaruhi oleh empat faktor, di antaranya sebagai 

berikut:
31
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1)  Faktor Budaya 

Faktor budaya yang memiliki pengaruh luas dan 

mendalam terhadap perilaku budaya ini terdiri 

dari beberapa komponen: 

a)   Budaya 

Budaya adalah penentu keinginan dan 

perilaku yang paling mendasar. Jika makhluk 

yang lebih rendah perilakunya sebagian besar 

diatur oleh naluri, maka perilaku manusia 

sebagian besar muncul dari pembelajaran. 

b)  Sub budaya 

Setiap budaya terdiri dari sub budaya yang 

lebih kecil yang memberikan lebih banyak 

ciri-ciri dan sosialisasi khusus anggota - 

anggotanya. Sub budaya terdiri dari bangsa, 

agama, kelompok, ras dan daerah geografis. 

Banyak sub budaya yang membentuk segmen 

pasar penting dan pemasar sering merancang 

produk dan program pemasaran yang 

disesuaikan dengan kebutuhan mereka. 

c)  Kelas sosial 

Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang 

relatif lebih homogen dan bertahan lama 

dalam sebuah masyarakat, yang tersusun 

dalam sebuah urutan hirarki. Para anggota 

dalam setiap jenjang tersebut memiliki nilai, 

minat dan tingkah laku yang sama. 

2). Faktor Sosial 

Selain faktor  budaya, perilaku pembelian 

konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial 

diantaranya sebagai berikut: 

a)  Kelompok acuan 

Kelompok acuan dalam perilaku pembelian 

konsumen dapat diartikan sebagai kelompok 

yang yang dapat memberikan pengaruh   

secara langsung atau tidak langsung terhadap 

sikap   atau   perilaku   seseorang   tersebut.   
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Kelompok   ini biasanya   disebut   dengan   

kelompok   keanggotaan,   yaitu sebuah 

kelompok yang dapat memberikan pengaruh 

secara langsung terhadap seseorang. Adapun 

anggota kelompok ini biasanya merupakan 

anggota dari kelompok primer seperti 

keluarga, teman, tetangga dan rekan kerja 

yang berinteraksi dengan secara langsung dan 

terus menerus dalam keadaan yang informal. 

Tidak hanya kelompok primer, kelompok 

sekunder yang biasanya terdiri dari kelompok 

keagamaan, profesi dan asosiasi perdagangan 

juga dapat disebut sebagai kelompok 

keanggotaan. 

b)  Keluarga 

Dalam sebuah organisasi pembelian 

konsumen, keluarga dibedakan menjadi dua 

bagian.  Pertama keluarga   yang dikenal 

dengan istilah keluarga orientas. Keluarga 

jenis ini terdiri dari orang tua dan saudara 

kandung seseorang yang dapat memberikan 

orientasi agama, politik dan ekonomi serta 

ambisi pribadi, harga diri dan cinta. Kedua, 

keluarga yang terdiri dari pasangan dan 

jumlah anak yang dimiliki seseorang. 

Keluarga jenis ini biasa dikenal dengan 

keluarga prokreasi. 

c)  Peran dan status 

Hal selanjutnya yang dapat menjadi faktor 

sosial yang dapat mempengaruhi perilaku 

pembelian seseorang adalah peran dan status 

mereka di dalam masyarakat. Semakin tinggi 

peran seseorang didalam sebuah organisasi 

maka akan semakin tinggi pula status mereka 

dalam organisasi tersebut dan secara langsung 

dapat berdampak pada perilaku pembeliannya.  

Contoh seorang direktur di sebuah perusahaan 
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tentunya memiliki status yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan seorang supervisor, 

begitu pula dalam perilaku pembeliannya. 

Tentunya, seorang direktur perusahaan   akan  

melakukan  pembelian  terhadap  merek-

merek  yang  berharga  lebih  mahal  

dibandingkan  dengan merek lainnya. 

3)  Faktor pribadi 

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh 

karakteristik pribadi yang meliputi: 

a) Usia dan tahap siklus hidup. 

Orang membeli barang dan jasa yang berbeda 

sepanjang hidupnya. Konsumen ini juga 

dibentuk oleh siklus hidup keluarga. 

b)   Pekerjaan 

Pekerjaan seseorang mempengaruhi pola 

konsumsinya.  Sebuah perusahaan bahkan 

dapat mengkhususkan produknya untuk 

kelompok pekerjaan tertentu. 

c)  Gaya hidup seseorang 

Gaya  hidup  seseorang  adalah  pola  hidup  

seseorang  yang  diekspresikan  dalam 

aktivitas,  minat,  dan  opininya.  Gaya hidup 

menggambarkan keseluruhan diri seseorang 

yang berinteraksi dengan lingkungannya. 

d)  Kepribadian dan konsep diri. 

Setiap orang memiliki kepribadian yang 

berbeda yang mempengaruhi perilaku 

pembeliannya. 

4)  Faktor psikologis 

Pilihan seseorang untuk membeli 

dipengaruhi oleh empat faktor psikologis utama 

yaitu: 

a)  Motivasi 

Motivasi merupakan alasan yang mendasari 

seseorang untuk melakukan suatu tindakan. 
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b)  Persepsi 

Persepsi adalah proses bagaimana individu 

memilih, mengorganisasikan, dan 

menginterpretasikan masukan serta informasi 

untuk menciptakan gambaran dunia yang 

memiliki arti. 

c) Pengetahuan. 

Pada dasarnya seseorang bertindak, mereka 

belajar. Belajar menggambarkan perilaku 

seseorang individu perubahan yang bersumber 

dari pengalaman. 

d) Keyakinan dan sikap. 

Keyakinan adalah pemikiran deskriptif 

tentang suatu hal yang dianut oleh seseorang. 

Sedangkan sikap adalah evaluasi, perasaan 

emosional, dan kecenderungan tindakan atas 

beberapa objek atau gagasan.
32

 

d. Indikator Keputusan Pembelian 

Terdapat indikator dari keputusan pembelian, yaitu: 

1)  Kemantapan pada sebuah produk 

Kemantapan pada sebuah produk adalah kualitas 

produk yang sangat baik akan menbangun 

kepercayaan konsumen sehingga merupakan 

pengunjung kepuasan konsumen. 

2) Kebiasaan dalam membeli produk  

 Kebiasaan dalam membeli produk adalah 

pengulangan sesuatu secara terus-menerus dalam 

melakukan pembelian produk yang sama.  

3) Memberikan rekomendasi kepada orang lain 

 Memberikan rekomendasi kepada orang lain 

adalah memberikan kepada seseorang atau lebih 

bahwa sesuatu yang dapat dipercaya, dapat juga 

merekomendasikan diartikan sebagai 
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menyarankan, mengajak untuk bergabung, 

menganjurkan suatu bentuk perintah. 

4) Melakukan pembelian ulang  

 Melakukan pembelian ulang adalah individu 

melakukan pembelian produk atau jasa dan 

menentukan untuk membeli lagi. Maka 

pembelian kedua dan selanjutnya disebut 

pembelian ulang.
33

   

e.  Bisnis Syariah Tentang Keputusan Pembelian Konsumen 

Keputusan konsumen bisa berupa beberapa 

kemungkinan, yaitu membeli, menunda membeli atau 

tidak membeli. Untuk menunda membeli secara langsung 

dapat dikategorikan sebagai tidak atau belum membeli.
34

 

Dalam pengambilan keputusan ada pendekatan etika 

bisnis untuk membuat suatu keputusan menjadi lebih 

aspiratif, maka dibuatlah beberapa bentuk pendekatan 

etika bisnis dalam pengambilan keputusan, yaitu 

pendekatan manfaat, pendekatan individualisme, 

pendekatan hak-hak moral dan pendekatan keadilan.
35

 

1)  Pendekatan manfaat 

Keputusan dengan menempatkan pendekatan 

manfaat artinya keputusan diambil berdasarkan 

mana yang lebih tinggi nilai manfaatnya dari dua 

atau lebih keputusan yang diambil. 

2)  Pendekatan individualisme 

Pendekatan individualisme adalah konsep etika 

yang menyatakan suatu tindakan   adalah 

bermoral jika mendukung kepentingan jangka 

panjang individu, yaitu akhirnya mengarah 

kepada kebaikan yang lebih besar. 
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3)  Pendekatan hak-hak moral 

Pendekatan hak-hak moral adalah konsep etika 

yang memandang bahwa keputusan-keputusan 

moral adalah keputusan yang tidak melanggar 

hak asasi dari mereka yang dipengaruhi oleh 

keputusan-keputusan tersebut. 

4)  Pendekatan keadilan 

Pendekatan keadilan menyatakan bahwa 

keputusan-keputusan moral harus didasarkan 

pada standar, keadilan, kewajaran, dan tidak 

memihak. 

Berdasarkan teori pendekatan etika bisnis dalam 

pengambilan keputusan di atas, bahwa keputusan 

yang diambil sebaiknya memenuhi aspek-aspek 

yang perlu di pahami oleh pengambilan 

keputusan, seperti halnya juga yang terjadi pada 

keputusan pembelian konsumen. Konsumen 

harus menilai keputusan mana yang lebih 

bermanfaat untuk kebutuhannya, mendukung 

kepentingannya dalam jangka panjang, tidak 

melanggar hak- hak orang lain yang mungkin 

akan timbul akibat keputusan yang diambil, serta 

tidak melupakan rasa keadilan dalam keputusan 

yang diambil dia. 

f. Indikator Pengambilan Keputusan dalam Sudut Pandang 

Islam  

     Indikator pengambilan keputusan dalam sudut 

pandang islam sebagai berikut: 

1)  Musyawarah 

Istilah musyawarah berasal dari bahasa arab yaitu 

musyawarah yang merupakan bentuk mashdar 

dari kata kerja musyawarah, nusawiru, berarti 

menampakkan, menawarkan dan mengambil 

sesuatu. Tanpa musyawarah persamaan dan adil 

itu sulit atau bahkan mustahil bisa dipenuhi, 

karena hanya dalam musyawarah setiap orang 

memiliki persamaan hak untuk mendapatkan 
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kesempatan secara adil untuk mengungkapkan 

pendapat dan pandangan masing-masing terhadap 

masalah yang sedang sedang dirundingkan. 

 

 

2) Adil 

Menurut al-maraghi adil diartikan: 

menyampaikan hak pada peliknya secara nyata 

artinya, makna keadilan atau adil menekannya 

pada penetapan hak-hak yang menjadi milik 

seseorang. Sedangkan Al-Raghib 

mengartikannya dengan “member penghargaan 

yang sama”. Sayyid Quthub menekannya atas 

dasar persamaan sebagai asas kemanusiaan yang 

dimiliki oleh setiap orang. Dalam hal ini ia 

menyatakan bahwa keadilan itu bersifat inklusif 

tidak eksklusif untuk golongan tertentu saja. 

Adapun ayat-ayat Al-Qur’an yang menyatakan 

mengenai keadilan di antaranya: 

a)  Amanah (bertanggung jawab) 

Amanah dapat diartikan bertanggung jawab 

atau tanggung jawab seseorang atas segala 

sesuatu yang diserahkan kepadanya. Jadi 

dalam hal ini Islam selalu menekankan bahwa 

setiap kita tidak boleh lari dari tanggung 

jawab. Tanggung jawab erat kaitannya dengan 

prinsip yang lainnya yang telah disebutkan, 

terutama musyawarah, artinya setelah kita 

mendapatkan sebuah kesepakatan dari 

masalah yang dimusyawarahkan, seseorang 

yang terlibat dalam hal ini harus bertanggung 

jawab terhadap setiap keputusan yang telah 

disepakati bersama dalam musyawarah. 

Dalam hal ini Al-Qur’an yang menyatakan 

masalah tanggung jawab atau amanah di 

antaranya surat Al-Baqarah ayat 283: 
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ًَٰ َسفَٖش َونَۡى تَِجُذواْ َكبتِ  ٍٞ ۞َوئٌِ ُكُتُۡى َعهَ ٗبب فَِشهََٰ

 ٍَ ًِ ٍَ بَۡعُضُكى بَۡعٗضب فَۡهَُُإدِّ ٱنَِّزٌ ٱۡؤتُ ٌۡ أَِي ِ  فَا
ٰۖ
ۡقبُىَضٞت يَّ

هَب  ًۡ َذةَۚ َوَيٍ ََۡكتُ هََٰ ىاْ ٱنشَّ ًُ َ َسبَّهُۗۥٓ َوََل تَۡكتُ َُتَهُۥ َوۡنَُتَِّق ٱَّللَّ أََيَٰ

ٌَ َعهُِٞى   هُى ًَ ب تَۡع ًَ ُ بِ ُۗۥٓ َوٱَّللَّ  فَاََِّهُٰٓۥَ َءاثِٞى قَۡهبُه
Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan 

bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak 

memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu 

mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang 

dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan 

janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan 

persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, 

maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 

hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283)36 

 

6.  Bisnis Syariah 

a. Definisi Bisnis syariah 

Bisnis syariah menurut beberapa ahli:
37

 

1)  Menurut M.A. Manan bisnis syariah adalah ilmu 

pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-

masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-

nilai islam. 

2)  Menurut Prof.  Dr.  Zainuddin Ali, pengertian bisnis 

syariah adalah kumpulan norma hukum yang 

bersumber dari al-quran dan hadits yang mengatur 

perekonomian umat manusia. 

3)  Menurut Dr. Mardani, pengertian bisnis syariah  

yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh per 
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orang atau kelompok atau badan usaha  yang  

berbadan  hukum  dan  tidak  berbadan  hukum  

dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat 

komersial dan tidak komersial menurut prinsip 

syariah. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa pengertian bisnis syariah adalah suatu sistem 

ekonomi yang bersumber dari nilai- nilai Islam (Al-Quran 

dan Hadits) yang dijadikan pedoman dalam memenuhi 

kebutuhan hidup setiap manusia demi menjaga 

kelangsungan hidupnya. 

b.  Ciri Khas Bisnis Syariah 

Dalam Al-Quran tidak banyak dibahas karena hanya 

mengemukakan prinsip-prinsip dasar saja. Dari prinsip-

prinsip dasar tersebut kemudian dikembangkan sistem yang 

sesuai dan tidak menyimpang. Berdasarkan alasan yang 

tepat, al-quran dan sunnah banyak sekali membahas 

bagaimana seharusnya umat islam bersikap sebagai 

produsen, konsumen dan pemilik modal tetapi hanya 

membahas sedikit tentang masalah sistem ekonomi. 

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu 

ekonomi menurut pandangan islam harus dapat memberikan 

kesempatan sebesar- besarnya kepada semua pelaku usaha. 

Karena itu bisnis syariah juga merujuk pada hal tersebut. 

Bisnis syariah juga menekankan empat sifat, yaitu: 

1) Unity (Kesatuan) 

2) Equilibrium (Keseimbangan) 

3) Free Will (Kebebasan) 

4) Responsibility (Tanggung Jawab) 

c.  Tujuan Bisnis Syariah 

Tujuan dari bisnis syariah adalah untuk memberikan 

keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai islam bukan 

semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi 

seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses bisnis 

syariah adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang 

berlandaskan nilai-nilai islam guna mencapai falah. 

Ekonomi islam mampu menangkap nilai fenomena 
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masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa 

meninggalkan sumber hukum teori ekonomi islam. 

 

7.  Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar 

pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, 

observasi dan telaah kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka 

berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan 

dijadikan dasar dalam penelitian. Uraian dalam kerangka 

berpikir menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel 

penelitian. Variabel-variabel penelitian dijelaskan secara 

mendalaman relevan dengan permasalahan yang diteliti, 

sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan 

penelitian. Kerangka berpikir dapat disajikan dengan bagan 

yang menunjukkan alur pikir peneliti serta keterkaitan antar 

variabel yang diteliti.
38

 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui pengaruh 

promosi online dan kualitas pelayanan terhadap keputusan 

pembelian pada konsumen dalam bisnis syariah (Studi Toko 

Kitara dan Anas Bandar Lampung). Dalam penelitian ini, 

kerangka dasar pemikiran digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  

Kerangka Penelitian 
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Dominikus Dolet Unaradjan. Metode Penelitian Kuantitatif. (Jakarta: 

Universitas Katolik Atma Jaya. 2019), 92. 
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B. Pengajuan Hipotesis 

1.  Pengaruh Promosi Online Terhadap Keputusan Pembelian 

Keller mengatakan tentang promosi online adalah proses 

komunikasi suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan sekarang dan yang akan datang serta 

masyarakat.
39

Sedangkan menurut Assauri mengatakan bahwa 

suatu proses pengambilan keputusan akan pembelian mencakup 

penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan 

pembelian dan keputusan itu diperoleh dari kegiatan-kegiatan 

sebelumnya.
40

    

Penelitian yang dilakukan oleh Reimond pada tahun 2015 

mengatakan bahwa promosi online berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian di Gelael Swalayan 

Manado.
41

 Sementara itu hasil yang berbeda ditunjukkan dari 

penelitian yang dilakukan oleh Carla pada tahun 2018 

mengatakan bahwa promosi online tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian di Toko Eka Jaya Putra Bringharjo, 

Yogyakarta.
42

 Meskipun begitu, penelitian yang dilakukan oleh 

Deery pada tahun 2016 mengatakan bahwa ada pengaruh 

promosi online terhadap keputusan pembelian secara syariah di 

Langkat.
43

 Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Rostintawati tahun 2017 mengatakan bahwa 

pengaruh yang signifikan dari promosi online terhadap 

keputusan pembelian produk Oriflame pada Fakultas Ekonomi 

                                                         
39

Kotler dan Keller. Manajemen Pemasaran Jasa. Edisi Kedua. (Jakarta: 

Salemba Empat, 2016), 156. 
40

Assauri, Sofyan. Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep dan Strategi, 

(Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), 141. 
41

Reimond Yohanes Monintja, Analisis Merek, Promosi dan Harga 

Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian di Gelael Swalayan Manado. (Manado: 
Jurnal Universitas Sam Ratulangi, 2015), 11 

42
Carla Mediana Irawati Putri, Pengaruh Promosi Online dan Kualitas 

Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Studi pada Toko Eka Jaya 
Putra Bringharjo Yogyakarta, (Yogyakarta: Jurnal Universitas Sanata Dharma, 2018), 

86. 
43

Deery Anzar Susanti, Analisis Pengaruh Harga, Promosi, Pelayanan dan 

Kualitas Produk Online Terhadap Keputusan Pembelian secara Syariah, (Langkat: 

Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Jam’iyah Mahmudiyah Tanjung Pura, 2018), 38. 
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Universitas Negeri Gorontalo.
44

 Penelitian yang dilakukan oleh 

Anggita pada tahun 2020 juga mengatakan bahwa promosi 

online memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian suatu 

produk kosmetik Wardah, Makeover dan Emina di Surabaya.
45

 

Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Angkondya. 

Penelitian tersebut mengatakan bahwa promosi online memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen kosmetik Korea di Surakarta.
46

 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

keputusan pembelian dipengaruhi oleh adanya promosi online. 

Sehingga promosi online sangat berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Apabila promosi online mengalami 

kenaikan, maka keputusan pembelian juga mengalami 

kenaikan.  

H1a: Ada pengaruh positif dan signifikan promosi online 

terhadap keputusan pembelian pada konsumen dalam bisnis 

syariah pada Toko Kitara di Bandar Lampung 

H1b: Ada pengaruh positif dan signifikan promosi online 

terhadap keputusan pembelian pada konsumen dalam bisnis 

syariah Toko Anas di Bandar Lampung 

 

2.  Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan 

Pembelian 

Adrian Payne mengatakan tentang kualitas pelayanan adalah 

kualitas dari suatu kegiatan yang memiliki beberapa unsur 

ketidakwujudan yang berhubungan dengannya yang melibatkan 

beberapa interaksi dengan konsumen atau dengan properti 

dalam kepemilikannya dan tidak menghasilkan transfer 

                                                         
44

 Rostintawati. Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Kosmetik Oriflame. (Gorontalo: Jurnal Universitas Negeri Gorontalo, 2017), 12. 
45

Anggita Maudilla Safira. Pengaruh Kualitas dan Promosi Terhadap 

Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah, Makeover dan Emina, (Surabaya: Jurnal 

Universitas Negeri Surabaya, 2020), 14. 
46

Angkondya Safrilla Mahardika. Pengaruh Harga, Promosi dan Kualitas 

Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Kosmetik Korea di Surakarta. 

(Surakarta: Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), 11.  
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kepemilikan.
47

 Sedangkan keputusan pembelian adalah tindakan 

dari konsumen untuk mau membeli atau ada terhadap produk.
48

 

Penelitian yang dilakukan oleh Alfredo pada tahun 2018 

mengatakan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen 

D’stupid Baker Surabaya.
49

 Sementara itu hasil yang berbeda 

ditunjukkan dari penelitian yang dilakukan oleh Mohammad 

Ramadani pada tahun 2019 mengatakan kualitas pelayanan 

tidak berpengaruhnya secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian keputusan pembelian secara parsial.
50

 Meskipun 

begitu, penelitian yang dilakukan oleh Danu pada tahun 2019 

mengatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian.
51

 Hasil yang sama ditunjukkan oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Evinda tahun 2019 mengatakan 

bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian konsumen pada Toko Amanda 

Brownies.
52

 Penelitian yang dilakukan oleh Anggita pada tahun 

2020 juga mengatakan bahwa kualitas pelayanan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen daging ayam potong CV Daging Jaya Abadi 

Kartoharjo Nganjuk.
53

 Begitupun dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rizky Maulana. Penelitian tersebut mengatakan 

                                                         
47

Adrian Payne. Kebijakan Pemasaran. (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 8. 
48

Setiadi, Nugroho J. Perilaku Konsumen. (Jakarta: Kencana, 2018), 10.  
49

Alfredo Dwitama Soenawan. Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas 

Pelayanan dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen D’stupid Baker 

Spazio Graha Family Surabaya. (Manado: Jurnal Universitas Sam Ratulangi, 2015), 
11 

50
Mohammad Ramadani. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Promosi dan 

Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian di Toko Handphone, (Sidoarjo: Jurnal 
Universitas Maarif Hasyim Latif, 2019), 44. 

51
Danu Armada, Analisis Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas 

Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Apotek BM-41 Gresik, 
(Surabaya: Jurnal Universitas Dr Soetomo, 2019), 20. 

52
 Evinda Deviana. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk 

Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Toko Amanda Brownies. (Medan: 

Jurnal Universitas Methodist Indonesia, 2019), 47. 
53

Mega Ayna Tu Sobik. Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan 

dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Daging Ayam Potong CV 
Daging Jaya Abadi Kartoharjo Nganjuk. (Kediri: Jurnal Universitas Nusantara PGRI, 

2017), 7. 
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bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian Bebek GP Cifest.
54

 

 Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

keputusan pembelian dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. 

Sehingga kualitas pelayanan sangat berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Apabila kualitas pelayanan mengalami 

kenaikan, maka keputusan pembelian juga mengalami 

kenaikan.  

H2a: Ada pengaruh positif dan signifikan kualitas pelayanan 

terhadap keputusan pembelian pada konsumen dalam bisnis 

syariah pada Toko Kitara di Bandar Lampung 

H2b: Ada pengaruh positif dan signifikan kualitas pelayanan 

terhadap keputusan pembelian pada konsumen dalam bisnis 

syariah pada Toko Anas di Bandar Lampung 

 

3.  Pengaruh Promosi Online dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Keputusan Pembelian  

Promosi online adalah salah satu variabel dalam bauran 

pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan 

dalam memasarkan produk jasa Kualitas pelayanan adalah suatu 

kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan. 

Keputusan pembelian adalah tindakan yang dilakukan 

konsumen untuk melakukan pembelian sebuah produk. 

 Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

keputusan pembelian dipengaruhi oleh adanya promosi online 

dan kualitas pelayanan. Sehingga apabila promosi online dan 

kualitas pelayanan baik, maka keputusan pembelian baik.  

H3a : Ada pengaruh positif dan signifikan promosi online dan 

kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian pada 

konsumen dalam bisnis syariah pada Toko Kitara di Bandar 

Lampung. 
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Rizky Maulana. Pengaruh Lokasi, Harga dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Keputusan Pembelian Bebek GP Cifest. (Bekasi: Jurnal Universitas Pelita 

Bangsa, 2020), 10.  
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 H3b : Ada pengaruh positif dan signifikan promosi online dan 

kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian pada 

konsumen dalam bisnis syariah pada Toko Anas di Bandar 

Lampung 

Maka rumusan hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Hipotesis penelitian 

Ada pengaruh positif dan signifikan promosi online dan kualitas 

pelayanan terhadap keputusan pembelian pada konsumen dalam 

bisnis syariah pada Toko Kitara di Bandar Lampung. 

Ada pengaruh positif dan signifikan promosi online dan kualitas 

pelayanan terhadap keputusan pembelian pada konsumen dalam 

bisnis syariah pada Toko Kitara di Bandar Lampung. 
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