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ABSTRAK 

 

Saat ini kosmetik telah menjadi kebutuhan dasar manusia 

yang tidak bisa dianggap sebelah mata, baik wanita maupun pria saat 

ini tidak bisa terlepas dari yang namanya kosmetik. Indonesia 

merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Umat 

islam diwajibkan untuk mengkonsumsi dan menggunakan segala 

produk yang halal tak terkecuali produk kosmetik. Berdasarkan 

kenyataannya kosmetik yang beredar di Indonesia belum memiliki 

sertifikat jaminan halal. seiring dengan berlombanya produsen 

kosmetik ini, muncullah produsen kosmetika di Indonesia yang 

bernama Wardah yang merupakan pelopor kosmetika halal di 

Indonesia. Promosi yang dilakukan produk Wardah dalam 

memperkenalkan produknya agar dikenal dimasyarakat salah satunya 

dengan bantuan dari Selebgram dan juga Iklan agar produknya lebih 

dikenal luas tak terkecuali dikalangan mahasiswa. Penelitian ini 

bertujuan untuk melihat seberapa besar dampak dari selebgram dan 

iklan dalam mempengaruhi minat beli mahasisiwi FEBI dalam 

menggunakan produk kosmetik wardah dalam perspektif ekonomi 

islam. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif, menggunakan teknik  pengumpulan data dengan cara 

wawancara dan observasi, dengan data primer dan sekunder, alat 

analisis yang digunakan dalam metode ini yaitu pendekatan induktif. 

Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan mahasisiwi 

FEBI, sedangkan data sekunder berupa teori-teori atau data penunjang 

lainnya yang diperoleh dari perpustakaan, dokumntasi, dll. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mempengaruhi 

mahasiswi dalam meenggunakan produk kosmetik wardah adalah 

faktor internal dan faktor eksternal sedangkan dampak dari selebgram 

dan iklan memberikan kontribusi dalam menarik minat beli pengguna 

media sosial instagram pada mahasisiwi FEBI seperti membantu 

memperkenalkan produk/jasa kepada pengguna media sosial 

instagram dengan metode celebrity endors dan membantu menarik 

minat beli pengguna media sosial instagram dengan bantuan celebrity 

endors. Dalam perspektif ekonomi islam selebgram dan iklan dalam 

mempromosikan produk harus berlandaskan dengan kaidah-kaidah 

dalam pemasaran syariah syakni shiddiq (jujur,benar), amanah (dapat 

dipercaya) dalam mempromosikan barang/produk yang di iklankan, 

barang/produk yang di iklankan harus asli, seorang pengiklan harus 

bersikap ramah dan santun santun saat melakukan promosi, tidak 

memuji produknya secara berlebihan, transparan dalam 
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menyampaikan produk, dan tidak ada konten yang menjatuhkan atau 

menjelekkkan produk lain. 

 

Kata Kunci: Selebgram Iklan, Minat Beli 
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ABSTRACT 

 

Currently, cosmetics have become a basic human need that 

cannot be underestimated, both women and man today cannot be 

separated from cosmetics. Indonesia is a country with the largest 

muslim population in the world. Muslims are required to consume and 

use allhalal products. Except for cosmetic circulating in Indonesia do 

not yet have a halal quarantee certificate. Along with competition of 

these cosmetics manufactures, a new cosmetics producer in Indonesia, 

named Wardah, emergesh who was the pioneer of halal cosmetic in 

Indonesia. Promotions carried out by wardah product in introducing 

their product to be know in the community, one of which is with the 

help of celebgrams and also advertisement so that their product are 

more widely know, including student. This study aims to see how much 

impact and programs  an advertisements have in influenching the 

buying interest of FEBI student in using wardah cosmetic products in 

perspective Islamic economics. 

The method used in this study is qualitative method, using 

data collection techniques by means of  interviews and observations, 

with the primary and secondary data, the analytical tool used in this 

method is an the inductive approach. Primary data are obtained 

directly from interviews with FEBI studens, while secondary data in 

the form of  theories or other supporting data obtained from the 

library, documtations, etc. 

The result showed that what influenced female student in 

using wardah cosmetic product were internal and external factors,  

the effects of selebgrams and advertisements contributed to the 

interest of buying social media user of instagrams as well as helping 

to introduce product/service to instagrams user by the metgods of 

celebrity endorse and helping to attract social media user of 

instagrams help. In the Islamic economic perspective of a selebgram 

and an advertisement in promotion a product should be based on the 

rules of sharia marketing such as the one in endors mustbe clean, the 

one in the endors must be geneune, a speaker must be gracious and 

polite when doing the promotion, not praising the product exceeively, 

transparent in delivering the product and no contens to downgrade or 

downgrade the other. 

 

Keywords: Celebgram, Advertising, Buying Interest 
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MOTTO 

 

                          

        

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah di jelajahi, 

maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari 

rezekiNya.Dan hanya kepadaNya lah kamu (kembali setelah) di 

bangkitkan”.(QS Al-Mulk: 15). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Untuk mengetahui pokok-pokok judul diatas, penulis akan 

menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan dari judul 

penelitian ini. Adapun judul dalam penelitian ini adalah “ 

Analisis Dampak Iklan Dan Selebgram Dalam Mempengaruhi 

Minat Beli Mahasiswa Menggunakan Produk Kosmetik Wardah 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswi Febi 

Uin Raden Intan Lampung)”. Adapun hal-hal-hal  yang perlu 

dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui 

keadaaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk 

perkaranya dan sebagainya).
1
 

2. Dampak adalah pengaruh yang mendatangkan akibat baik 

positif maupun negatif.
2
 

3. Selebgram adalah istilah untuk para pengguna akun 

Instagram yang terkenal disitus jejaring sosial Instagram. 

Istilah ini merujuk pada kata selebritis dan Instagram 

dimana perpaduan kata itu berarti orang yang terkenal 

layaknya selebritis di Instagram.
3
 

4. Iklan adalah semua bentuk aktivitas untuk menghadirkan 

dan mempromosikan ide, barang, atau jasa secara 

nonpersonal yang dibayar oleh sponsor tertentu (Durianto, 

2004).Sedangkan wells, Burnett dan Moriaty mendefinisikan 

iklan sebagai kegiatan yang digunakan seseorang atau 

sekelompok orang untuk mempengaruhi atau mengarahkan 

                                                 
1 Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi 4) (Jakara: Gramedia 

Pustaka Utama, 2008) 
2Ibid 
3 Frans M Royan, Marketing Selebrities (Jakarta: PT Elex Media 

2Ibid 
3 Frans M Royan, Marketing Selebrities (Jakarta: PT Elex Media 

Computindo, 2004),h.36 
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pikiran orang lain pada suatu tujuan tertentu dengan 

menggunkan media tertentu.
4
 

5. Minat Beliadalah perilaku yang timbul sebagai respon 

terhadap suatu objek yang menunjukkan keinginan 

pelanggan untuk melakukan pembelian.
5
 

6. Wardah kosmetik adalah salah satu brand kosmetik dan 

skincare yang terkenal dengan produknya yang terjamin 

halal, mulai dari make up, skincare, perawatan tubuh, dll.
6
 

7. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain lain 

pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat 

oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan 

tingginya) atau bisa diartikan sebagaimana cara pandang.
7
 

8. Ekonomi islam merupakan sebuah pengetahuan yang 

memepelajari aktifitas atau perilaku manusia secara actual 

dan empiris, baik dalam produksi, distribusi, maupun 

konsumsi dengan berlandasrkan syariah yang bersumber dari 

al-quran dan as-sunnah sehingga dapat mencapai 

kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.
8
 

Berdasarkan penegasan judul tentang Analisis 

Dampak Selebgram Dan Iklan Dalam Mempengaruhi Minat 

Beli Mahasiswa Menggunakan Produk Kosmetik Wardah 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam dimana penelitian ini 

bermaksud membahas tentang  strategi promosi yang 

digunakan produk kosmetik wardah dalam menarik minat 

konsumen khususnya dikalangan mahasisiwi dengan 

menggunakan bantuan dari selebgram sebagai celebrity 

endors dan  juga iklan.  

 

 

                                                 
4Ambar Lukitaningsih.2013.Iklan Yang Efektif Sebagai Strategi 

Komunikasi Pemasaran.E-Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan Universitas 

Sarjanawiyata Taman Siswa Yogyakarta, Vol.13, No.2, Oktober 2013: 116-129 
5 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Prenhallindo, 2002),h.15  
6 http://iprice.co.id 
7 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 

Empat (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011),h.675 
8 Mohammad Hidayat, An Introduction To The Sharia Economic (Jakarta: 

Zikrul Hakim,2010),h.27 
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B. Latar Belakang Masalah 

Saat ini setiap perusahaan pasti menginginkan cara yang 

tepat untuk bisa mempertahankan pangsa pasar, perusahaan 

berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menarik perhatian 

calon konsumen melalui pemberian informasi tentang produk 

mereka. Untuk itu perusahaan akan melakukan semua upaya 

untuk memperkenalkan merek dan menarik minat calon 

konsumen. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian pelanggan 

dan menciptakan citra positif, serta mempengaruhi konsumen 

untuk mencoba dan akhirnya memutuskan untuk 

membelinya.
9
Adanya persaingan untuk memenangkan pangsa 

pasar membuat perusahaan dituntut untuk lebih kreatif dan 

inovatif dalam membuat suatu trobosan baru atau produk yang 

belum pernah terpikirkan oleh perusahaan pesaing maupun 

menciptakan strategi yang tepat bagi perusahaan sehingga dapat 

menarik perhatian dan mempengaruhi konsumen untuk 

mengkonsumsi produk mereka.Keputusan pembelian konsumen 

inilah yang menjadi komponen utama untuk menyeleksi diantara 

dua pilihan atau lebih agar bisa mendapatkan solusi yang tepat 

untuk melakukan minat pembelian.
10

 

Menurut penelitian yang dilakukan Annis Kiswalini dan I 

Ketut Nurcahya, untuk menghadapi banyaknya persaingan bisnis, 

strategi pemasaran yang bisa digunakan adalah dengan 

memberikan informasi kepada calon konsumen melalui 

iklan.
11

Iklan merupakan media promosi yang paling efektif 

dibandingkan dengan metode promosi lainnya. Jefkins 

berpendapat bahwa iklan merupakan suatu bentuk informasi 

produk maupun jasa dari produsen kepada calon konsumen 

                                                 
9Luh Dwi Mariyanti Dan Gede Bayu Rahanatha, “ Pengaruh Celebrity 

Endorser Dan Pesan Iklan Di Televisi Terhadap Keputusan Pembelian Pada Es Krim 

Walls Magnum Belgium Chocolate “,E-Jurnal Manajemen Unud 4, no.10 

(2015):h.3098 
10 Risky Suci Febriyanti Dan Aniek Wahyuati, “ Pengaruh Celebrity 

Endorser Dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Minat Beli “, 

Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen 5, No.5 (Mei 2016):h.16 
11Annis Kiswalini Dan I Ketut Nurcahya, “Pengaruh Celebrity Endorser, 

Brand Image, Dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian”,skripsi 
(Fak. Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana Bali,2014):h.1523 
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maupun penyampaian pesan dari pihak sponsor melalui suatu 

media. Periklanan merupakan suatu proses komunikasi lanjutan 

yang membawa informasi penting yang harus diketahui oleh para 

khalayak.
12

Untuk menampilkan pesan iklan yang mampu 

menarik perhatian konsumen, produk yang ditawarkan harus 

mempunyai daya pikat bagi audiens sasaran.Daya pikat itu 

sendiri sangat penting mengingat hal tersebut mampu 

meningkatkan keberhasilan komunikasi yang diharapkan dengan 

audiens.
13

 Pesan iklan tidak hanya menyampaikan apa yang 

menjadi manfaat produk, tetapi juga melihat siapa yang 

menyampaikan pesan iklan tersebut. Hal ini termasuk dalam 

pemasaran produk positif karena menggunakan media iklan di 

dalam menyebarkan informasi kepada calon konsumen tentang 

manfaat poduk yang diiklankan.
14

 

Selain dengan media periklanan, promosi bisa dilakukan 

dengan menggunakan media sosial.Instagram merupakan salah 

satu platform media sosial yang paling populer dan sedang 

digemari masyarakat saat ini.Negara Indonesia menempati urutan 

ketiga sebagai pengguna Instagram terbanyak, dengan jumlah 

kurang lebih sebanyak 55 juta pengguna.Instagram sendiri telah 

melahirkan selebriti baru yang disebut dengan istilah Selebriti 

Instagram (Selebgram). Selebriti Instagram sebenarnya hampir 

sama dengan selebriti pada layar lebar televisi, yang 

membedakannya disini yaitu medianya, Selebgram merupakan 

selebriti yang terkenal melalui akun media sosialnya di 

Instagram. Selebgram cenderung memiliki kedekatan dengan 

para pengikutnya, mereka dapat berinteraksi langsung dengan 

saling membalas komentar melalui fitur yang tersedia di 

Instagram. 

                                                 
12 Akbar Lukitaningsih, “ Iklan Yang Efektif Sebagai Strategi Komunikasi 

Pemasaran”, Jurnal Ekonomi Dan Pemasaran 13, No.2 (Oktober2013):h.117 
13 Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen, Edisi Revisi (Jakarta:Prenanda 

Media Group, 2010),h.181 
14 Luh Dwi Mariyani Dan Gede Bayu Rahanathah, “ Pengaruh Celebrity 

Endorser Dan Pesan Iklan Di Televisi Terhadap Keputusan Pembelian Pada Es Krim 

Walls Magnum Belgium Chocolate”, E-Jurnal Manajemen Unud 4, no.10 
(2015),h.3096 
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Munculnya Selebgram merupakan contoh dari 

Microcelebrity adalah serangkaian kegiatan yang dimana 

khalayak dikonstruksi sebagai sebuah basis penggemar, 

popularitas menjadi hal yang dikonstruksi melalui manajemen 

tertentu dan self-presentation menjadi barang konsumsi umum 

(Galuh, 2017, dalam kompasiana.com).Selebgram memiliki 

konten yang beragam pada setiap foto dan video yang 

diuploadnya ke Instagram. Untuk kebutuhan endorse, para 

selebgram melakukan sesi foto ditempat-tempat yang unik dan 

kekinian bahkan sampai ke luar negeri. Foto yang diposting 

mengenai produk baju, celana, sepatu, tas, kosmetik hingga 

makanan dari berbagai online shop disertai dengan ulasan 

mengenai kelebihan dan cenderung membagus-baguskan produk 

tersebut, seperti memberikan pernyataan bahwa produk tersebut 

nyaman dipakai, cocok untuk remaja, adem, membuat 

pemakainya terlihat lebih muda dan lain sebagainya.
15

 

Menurut Sumarwan, pembelian produk dan jasa serta 

pemilihan merek, para Selebgram bisa memiliki pengaruh yang 

kuat kepada konsumen. Selebgram bisa menjadi alat pemasaran 

suatu produk yang sangat penting daya tariknya yang luar biasa 

dan memiliki penggemar yang banyak bisa menjadi hal yang 

tidak dimiliki orang lain. Selebgram memliki inner beauty, 

charisma dan kredibilitas.
16

Hal ini didukung oleh penelitian 

Rizky Suci Febriyanti dan Aniek Wahyuni dengan judul 

penelitian “Pengaruh celebrity endorser dan brand image 

terhadap keputusan pembelian melalui minat beli, dari hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa Selebgram sebagai celebrity 

endorser memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap 

keputusan pembelian. Hasil tersebut menunjukkan semakin tinggi 

tingkat celebrity endorser yang digunakan maka akan semakin 

                                                 
15Hera Wati, “Pengaruh Selebgram Sebagai Celebrity Endorsement 

Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswi”,E-Journal Universitas Pendidikan 

Indonesia 9 No.1 Issue 1, (Desember 2019),h.722-728 
16 Alfiyah Nuraini, “Pengaruh Celebrity Endorer Dan Kualitas Produk 

Terhadap Keputusan Pembelian Melaui Citra Merek Pada Kosmetik Wardah Di Kota 
Semarang”, Skripsi (Fak.Ekonomi Universitas Negeri Semarang,2015):h.3 
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meningkatkan minat pembelian konsumen.
17

Tidak terkecuali saat 

Selebgram mempromosikan produk kosmetik. 

Saat ini kosmetik telah menjadi kebutuhan dasar manusia 

yang tidak bisa dianggap sebelah mata lagi, baik wanita maupun 

pria saat ini tidak bisa terlepas dari yang namanya kosmetik, 

seperti lotion untuk kulit, powder,lipstick, sabun, deodorant dan 

masih banyak lagi, dan sekarang ini semakin terasa bahwa 

kebutuhan akan adanya kosmetik yang beraneka ragam dan 

bentuk serta keunikan dalam kemasannya memberikan nilai 

tersendiri bagi para konsumen. Indusrti kosmetik saat ini dituntut 

untuk semakin giat mengembangkan teknologi yang tidak saja 

mencakup peruntukannya dari kosmetik itu sendiri, tetapi juga 

kepraktikannya dalam penggunaannya (Nuraini,2015).  

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan 

kosmetik, industry kosmetik Indonesia maupun dunia berlomba-

lomba untuk menghasilkan produk yang tidak hanya memberikan 

sejuta manfaat unuk konsumen namun juga untuk penampilan. 

Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar 

di dunia. Umat islam sangat diwajibkan untuk mengkonsumsi dan 

menggunakan segala produk yang halal. Namun, berdasarkan 

kenyataanya, kosmetika yang beredar di Indonesia belum 

memiliki sertifikat jaminan halal. Seiring dengan berlombanya 

produsen kosmetik ini, muncullah produsen kosmetika baru di 

Indonesia yang bernana “Wardah” yang merupakan pelopor 

kosmetika halal di Indonesia. Wardah merupakan salah satu 

brand produk kecantikan yang ada di Indonesia. Produsen 

kosmetik perawatan wajah ini di prakarsai oleh PT. Pustaka 

Tradisi Ibu dengan beragam produk wardah. Wardah adalah 

produk kecantikan buatan Indonesia yang dikenal oleh sebagian 

masyarakat merupakan produk yang aman. Merek Wardah, 

merupakan salah satu merek dagang yang berhasil menciptakan 

kualitas produk dengan Grade tinggi namun dengan harga yang 

tepat. Mengedepankan kualitas yang bagus, sehingga mampu 

                                                 
17 Risky Suci Febriyanti Dan Aniek Wahyuati, “ Pengaruh Celebrity 

Endorser Dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Minat Beli “, 
Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen 5, No.5 (Mei 2016):h.16 
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merawat kulit dengan baik, selain itu wardah juga memiliki 

kluster-kluster pengguna yang memang nyaman dengan 

produknya. Dengan kata lain, wardah mampu menentukan 

segmentasi pasarnya dengan baik. Maka dari itu, dalam pasar 

nasional wardah sudah menjadi pesaing bagi merek dagang 

kosmetik lainya. 

Wardah yang merupakan salah satu pionir brand kosmetik 

halal pertama di Indonesia mengalami pertumbuhan pendapatan 

tahunan pada tahun 2016 mencapai 30% hal ini dikatakan 

langsung oleh  direktur PT Paragon Technologi Innovation yakni 

Nurhayati Subakat.
18

Namun pendapatan tahunan tersebut 

menurun dari tahun 2018 yang mencapai 50%.
19

 Penurunan juga 

terjadi pada survey yang dilakukan oleh TOP Brand Indonesia. 

Top brand sendiri adalah sebuah penghargaan yang diberikan 

kepada merek-merek yang meraih predikat TOP.  Penghargaan 

ini diberikan berdasarkan penilaian yang diperoleh dari hasil 

survey berskala nasional dibawah penyelenggaraan Frontier 

Consulting Group.Terdapat 9 dari 10 produk wardah yang 

mengalami penurunan pada survey yang dilakukan TOP Brand 

selama tiga tahun terakhir. Adapun jumlah indeks merek TOP 

Wardah dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1 

Indeks Merek Top Perawatan Pribadi Tahun 2018-2020 

(Dalam Persentase) 

 

No Produk Tahun 

2018 2019 2020 

1 Lipstick 36.2% 33.4% 33.5% 

2 Lipglose 31.8% 16.2% 16.5% 

3 Mascara 19% 15.5% 12.3% 

4 Blush on 29.7% 26.3% 22.2% 

5 Eyeliner 16.4% 9.7% 9.5% 

6 Pensil alis 19.9% 10.5% 13.3% 

                                                 
18Republika.Co.Id,“Wardah Tumbuh 30 Persen Pada 2018”, Diakses Pada 

21 February 2021 
19Marketeers, “Mengenal Paragon, Produsen Dibalik Kemahsyuran 

Wardah”, Diakses Pada 21 Februari 2021 
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7 BB cream 41.4% 34.3% 31.0% 

8 Faondation 28% 16.1% 12.2% 

9 Bedak tabor 21.8% 23.9% 20.0% 

10 Bedak padat 35.5% 34.6% 27.6% 

  Sumber: www.topbrand-award.com   

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat penurunan TBI 

(Top Brand Indeks) 9 dari 10 produk wardah mengalami 

penurunan dalam tiga tahun terakhir.TBI diukur menggunakan 3 

parameter yaitu TOP Of Mind Awarenessyaitu merek yang 

pertama kali disebut, Last Used yaitu produk yang terakhir kali 

digunakan responden dalam satu kali pembelian ulang dan Future 

Intentionyaitu produk yang ingin digunakan pada masa 

mendatang. 

Segmentasi Kosmetik Wardah menggunakan segmentasi 

pasar yang luas, yaitu para wanita yang peduli akan kecantikan, 

baik dari kalangan remaja, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga. 

Produk kosmetik wardah melakukan segmentasi produknya dapat 

didasarkan pada aspek demografis, psikografis, dan perilaku 

konsumen berbasis religious. Target pasar produk wardah sendiri 

mulai dari usia 16 tahun sampai usia 40 tahun. Penentuan 

variabel umur juga berpengaruh pada kebutuhan dan keinginan 

konsumen terhadap suatu jenis produk tertentu. Pada pemasaran 

digital Produk Wardah menggunakan kelompok segmentasi 

perilaku konsumen dengan penentuan variabel yang lebih spesifik 

yaitu variabel tingkat penggunaan produk, dan tingkat keaktifan 

pada internet. Produk Wardah menghubungkan tingkat 

penggunaan produk terhadap loyalitas konsumen dan intensitas 

pembelian. Sedangkan pada variabel tingkat keaktifan pada 

internet, Produk Wardah menghubungkan dengan tingkat 

intensitas, tingkat kebutuhan, dan tingkat penggunaan dalam 

mengakses internet. Hal tersebut dikaitkan dengan keefektifan 

dan tepat sasaran atas strategi pemasaran yang dipilih Produk 

Wardah yaitu fokus pada kegiatan secara digital dan internet.  

Setelah menentukan segmentasi pasar, Produk Wardah 

melakukan evaluasi segmen yang digunakan dalam penentuan 

http://www.topbrand-award.com/
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target pasar. Penentuan taget pasar Produk Wardah dilakukan 

berdasarkan hasil evaluasi dari kelompok segmentasi serta 

variabel segementasi yang telah ditentukan sebelumnya., 

sehingga dalam melakukan pemasaran digital target pasar Produk 

Wardah yaitu berusia 16 –40 tahun berpenghasilan menengah ke 

bawah yang aktif menggunakan teknologi dan internet serta 

social active. Penentuan target pasar tersebut cenderung sangat 

spesifik, hal itu bertujuan agar kegiatan pemasaran digital yang 

dilakukan dapat fokus dan konsisten, namun tidak menutup 

kemungkinan konsumen Produk Wardah berada di luar target 

pasar tersebut. Penentuan usia target pasar yaitu 16 –40 tahun 

dikarenakan dua faktor yaitu berdasarkan konsep desain Produk 

Wardah dan besarnya pasar direntang usia tersebut di Indonesia. 

Penentuan target pasar usia tersebut juga dikaitkan dengan 

keaktifan pasar terhadap sifat peralihan usia dari remaja ke 

dewasa, serta rentang usia tersebut memiliki gaya hidup yang 

aktif bersosialisasi di lingkungan sekitar 

Mahasiswi merupakan salah satu bentuk konsumen  yang 

sering  melakukan  pembelian  baik barang maupun jasa. 

Mahasiswi merupakan pelaku konsumtif yang mana mereka 

selalu melakukan pembelian terhadap suatu produk tanpa 

terkecuali produk kosmetik guna untuk mempercantuk diri 

mereka  

Target produk wardah yang merupakan wanita tak 

terkecuali di kalangan mahasiswa yang ingin memperoleh hasil 

terbaik untuk penampilannya dengan menggunakan produk 

wardah. Karena mahasiswa dengan ekonomi kelas menengah 

kebawah memiliki kelompok sosial yang mempengaruhi faktor 

internal, eksternal, dan situasionalnya serta gaya hidup remaja 

yang dibarengi dengan adanya kemajuan teknologi dan 

globalisasi. Biasanya mahasiswa dengan ekonomi menengah 

kebawah cukup memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi 

konsumen behavior. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi 

konsumen behavior sehingga wanita menggunakan produk 

wardah yang pertama karena faktor internal. Faktor internal 

mempengaruhi pikiran dan perasaan nyaman saat menggunakan 
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produk wardah. Kedua karena faktor internal dimana ada 

kelompok status sosial menengah kebawah yang mempengaruhi 

sehingga mahasiswa menggunakan produk wardah. Ketiga karena 

faktor situasional wanita yang merasa ingin menggunakan produk 

wardah dalam kondisi sesaat yang muncul pada tempat dan waktu 

tertentu.  

Hal itu karena semakin banyaknya penawaran dari produk 

yang promosinya dilakukan melalui selebgram endors dan iklan 

bahkan melalui penjualan langsung di tempat yang membuat 

seseorang menjadi mudah terpengaruh untuk menggunakan 

produk dari Wardah. Dengan adanya toko-toko online shop dan 

gerai penjualan produk Wardah yang semakin banyak, sehingga 

memudahkan kalangan mahasiswi untuk membelinya. 

Berdasarkan 100 orang mahasiwi yang menjadi sampel 

pengamatan wal, ada 75 mahasiswi menggunakan produk 

wardah, dikarenakan berbagai alasan, diantaranya adalah produk 

yang berkualitas, label halal serta harga yang terjangkau dan 

barang mudah untuk di dapatkan. 

Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 

UIN Raden Intan Lampung termasuk dalam targer pasar produk 

wardah sesuai dengan pioneer brand wardah yaitu kosmetik halal 

di indonesia yang mana setiap mahahsiswa juga diwajibkan untuk 

menggunakan segala sesuatu yang halal sesuai dengan kampus 

keislaman yang mereka tempuh termasuk dalam memilih 

kosmetik. Mahasiswi yang mayoritas dari kalangan milenial yang 

mana tidak jauh seperti anak muda pada umumnya, mereka selalu 

membeli dan memakai berbagai produk terbaru yang sedang 

menjadi trend, karena mereka ingin seperti apa yang mereka lihat 

di media social dan di televisi ataupun media online yang lain. 

Apalagi di dalam era digital sekarang ini, transaksi lebih 

dipermudah dengan adanya online shop, sehingga mempermudah 

para mahasiswi untuk mendapatkan barang yang di inginkan 

hanya melalui HP di tanganya, termasuk juga produk kosmetik 

dari Wardah. 

Berdasarkan pengamatan awal yang peneliti lakukan, saat 

ini kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh mahasiswi FEBI UIN 
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Raden Intan Lampung tidak hanya didorong oleh adanya 

kebutuhan akan fungsi barang tersebut. Akan tetapi, juga didasari 

oleh keinginan yang sifatnya untuk menjaga gengsi dan 

penampilan. Pada dasarnya wanita suka merawat diri baik itu 

merawat wajah ataupun tubuh. Produk wardah menjadi salah satu 

pilihan kosmetik para wanita Indonesia 

Dalam Islam telah memerintahkan kepada kita untuk 

menyempaikan suatu kebenaran atas apa yang kita sampaikan. 

Dalam melakukan promosi, iklan dan celebrity endorser harus 

menyampaikan pesan yang mengandung kejujuran sehingga tidak 

mengecewakan konsumen dan tentunya agar dapat menciptakan 

citra merek yang baik dibenak para konsumen akan suatu produk 

yang di iklankan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an aurat 

An-Nahl ayat 105 : 

                     

       

 “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan 

hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat 

Allah, dan mereka itulah orang-orang pendosa”. (QS. An-

Nahl (16) : 105) 

Dari ayat tesebut dapat disimpulkan bahwasannya setiap 

perusahaan yang mempunyai suatu produk yang hendak di 

tawarkan menggunakan media harus disertai dengan 

kejujuran.Artinya perusahaan tidak boleh membohongi calon 

pembeli dengan menutup-nutupi kekurang atau melebih-lebihkan 

produknya yang mana ternyata itu tidak sesuai dengan yang 

aslinya. 

Selain itu, dalam perspektif ekonomi islam yang menjadi 

tolak ukur dari minat beli konsumen adalah minat beli yang 

didalamnya terdapat unsur unsur syariah.Dalam Al-Quran 

berbicara tentang minat terdapat pada ayat pertama dari surat 

pertama turun diperintahnya adalah agar kita membaca. 

Membaca yang dimaksud bukan hanya membaca buku atau 
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dalam artian tekstual, akan tetapi juga pada semua aspek. Apakah 

itu tuntunan untuk membaca potensi diri, sehingga dengannya 

kita dapat memahami apa yang sebenarnya menarik minat kita 

dalam kehidupan ini.
20

 Sebagaimana Allah berfirman dalam 

QS.Al-Alaq ayat 3-5 : 

                                     

“Bacalah Dan Tuhanmu Lah Yang Maha Pemurah, Yang 

Mengajar (Manusia) Dengan Perantara Kalam. Dia 

Mengajar Kepada Manusia Apa Yang Tidak Diketahuinya”21
 

(QS. Al-Alaq (96) : 3-5) 

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwasannya kita 

dianjurkan terlebih dahulu untuk membaca segala sesuatu yang 

tidak kita ketahui khususnya dalam keputusan dalam membeli 

sesuatu. Karna dalam kaitannya dengan pembelian, seorang 

konsumen harus mempunyai keinginan terhadap produk terlebih 

dahulu sebelum memutuskan untuk membeli produk tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik 

untuk meneliti dan membahas judul skripsi yaitu “Analisis 

Dampak Selebgram Dan Iklan Dalam Mempengaruhi Minat 

Beli Mahasiswa Menggunakan Produk Kosmetik Wardah 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasisiwi 

FEBI UIN Raden Intan Lampung)”. 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswi fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang 

mana pada penelitian ini adalah mahasiwi yang pernah atau 

sedang menggunakan produk kosmetik merek wardah. 

                                                 
20Eka Sari Apriliana.2019,Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli 

Pakaian Syar’i (Studi Kasus Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin),Jurnal Ekonomi 

Syariah Dan Hokum Ekonomi Syariah,Volume 5, Nomor 1, Juni 2019, E-ISSN:2621; 

P-ISSN: 2442-2282 
21 Qur’an.kemenag.RI  
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2. Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswi prodi 

Manajemen Bisnis Syariah dan Ekonomi Syariah angkatan 

2017. 

3. Iklan pada penelitian ini adalah iklan pada media sosial 

Instagram 

 

D. Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan tetap pada tujuan 

penelitian awal tentang Dampak Selebgram Dan Iklan Dalam 

Mempengaruhi Minat Beli Mahasiswa Menggunakan Produk 

Kosmetik Wardah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada 

Mahasisiwi FEBI UIN Raden Intan Lampung), maka dalam 

penelitian yang akan dilakukan hanya membahas mengenai 

variabel terkait dan hal-hal yang mempengaruhinya. 

 

E. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana dampak selebgram dalam mempengaruhi minat 

mahasiswi menggunakan produk wardah? 

2. Bagaimana dampak iklan dalam mempengaruhi minat 

mahasiswi menggunakan produk wardah? 

3. Bagaimana dampak selebgram dan iklan dalam 

mempengaruhi minat mahasiswi menggunkan produk 

wardah dalam perspektif ekonomi islam? 

F. Tujuan Penelitian   

Tujuan Penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui apakah dampak selebgram 

mempengaruhi minat mahasiswi menggunakan pada produk 

wardah. 

2. Untuk mengetahui apakah dampak iklan mempengaruhi 

minat mahasiswi menggunakanproduk wardah. 

3. Untuk mengetahui apakah dampak selebgram dan iklan 

mempengaruhi minat mahasiswi mengunakan produk 

wardah dalam perspektif ekonomi islam 
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G. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan 

ataupun referensi bagi pembaca atau penulis lainnya yang 

akan melakukan penelitian sesuai dengan judul skripsi yang 

diambil.  

2. Praktis   

a. Manfaat bagi pembisnis. Untuk menjadi bahan referensi 

bagi para pembisnis agar dapat memperhatikan 

sekaligus dapat mempertimbangkan media yang akan 

digunakan dalam memasarkan produknya. 

b. Manfaat bagi konsumen. Melalui iklan yang 

ditayangkan di televisi serta ulasan review dari 

selebgram akan dapat lebih memudahkan konsumen 

dalam memilih produk mana yang di inginkan. 

c. Manfaat bagi peneliti selajutnya. Dapat digunakan 

sebagai wawasan dan bahan referensi penulisan 

penelitian selanjutnya.Sekaligus dapat juga dijadikan 

sebagai literature bagi penulis ilmiah yang berkaitan. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Dalam kajian pustaka, peneliti menelaah penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.Dengan 

demikian, peneliti mendapatkan rujukan pendukung dan 

memberikan gambaran awal mengenai kajian terkait 

permasalahan dalam penelitian ini.Berikut ini peneliti temukan 

beberapa hasil penelitian terdahulu. 

1. Elizabet Stephanie, Leonit Julivan Rumambi, Dan 

Yohanes Sondang Kunto, 2013 dengan judul, “Analisis 

Pengaruh Rio Dewanto Dan Donita Sebagai Selebrities 

Endorse Terhadap Minat Beli Produk Axe Anarchy Dengan 

Daya Tarik Iklan Dan Efek Iklan Sebagai Variabel 

Intervening”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh celebrity endorser terhadap purchase 

intention product AXE anarch. 
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Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan variabel independen dan dependen dengan 

menggunakan analisis metode regresi linier berganda dengan 

hasil berdasarkan pada temuan hasil pengujian hipotesis 

penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa selebriti 

endoerser tidak berpengaruh signifikan terhadap purchase 

intention, melainkan melalui advertising appeal dan 

advertising effect. Advertising appel memberikan pengaruh 

paling besar terhadap purchase intention, lalu advertising 

effect dan selebriti endorse.
22

 

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian saat ini yaitu dengan teknik analisis data yang 

dilakukan dan perbedaan objek serta tempat. Adapun 

persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah 

sama-sama membahas tentang celebrity endorse, advertising 

terhadap minat beli. 

2. Andrio Husein dengan judul, “Analisis Pengaruh Iklan Dan 

Selebriti Endors Terhadap Citra Merek Dalam Meningkatkan 

Minat Beli Shampoo Pantene Pada Masyarakat Kota 

Pekanbaru”. dengan iklan dan selebriti endors serta citra 

merek sebagai variabel independen dan minaat beli sebagai 

variabel dependen menggunakan analisis kuantitatif dengan 

hasil berdasarkan hasil path analisis menunjukkkan bahwa 

iklan berpengaruh terhadap minat beli dengan citra merek 

sebagai variabel moderasi pada iklan shampoo pantene di 

kota pekanbaru serta berdasarkan path analisis menunjukkan 

bahwa celebrity endorser berpengaruh terhadap minat beli 

dengan citra merek sebagai variabel modersasi pada iklan 

shampoo pantene di kota pekanbaru.
23

 

                                                 
22 Elizabeth Stephanie,Leonid Julivan Rumambi,Yohanes Sondang Kunto, 

Analisis Pengaruh Rio Dewanto Dan Donita Sebagai Selebrities Endorse Terhadap 
Minat Beli Produk Axe Anarchy Dengan Daya Tarik Iklan Dan Efek Iklan Sebagai 

Variabel Intervening,Jurnal Manajemen Pemasaran Vol.1, No. 2,(2013) 
23 Andrio Husein, Analisis Pengaruh Iklan Dan Selebriti Endors Terhadap 

Citra Merek Dalam Meningkatkan Minat Beli Shampoo Pantene Pada Masyarakat 
Kota Pekanbaru, JOM Fekon, Vol.4, No.1 (Februari).2017 
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Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian saat ini yaitu dengan metode penelitian yang 

berbeda serta teknik analisis data yang berbeda serta objek 

dan lokasi penelitian pun juga berbeda engan peneitian saat 

ini. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-

sama menggunakan variabel iklan dan celebrity endorser 

serta variabel minat beli.  

3. Vanny Faradika Anggi Dan Harry Soesanto dengan judul, 

“Analisis Pengaruh Daya Tarik Iklan Dan Selebriti Endorser 

Pada Promo Ada Aqua Terhadap Minat Beli AMDK Merek 

Aqua Dengan Citra Merek Sebagai Variabel Intervening 

(Studi Kasus Pada Mahasiswa Pada Mahasiswa S1 Di Jawa 

Tengah Dan DIY)”. Penelitian ini menggunakan mtode 

kuantiitatif dengan iklan, selebriti endorser serta citra merek 

sebagai variabel independen dan minat beli sebagai variabel 

dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

tingkat daya tarik iklan dapat meningkatkan minat beli 

konsumen AMDK merek AQUA. Iklan AQUA yang dinilai 

menarik oleh masyarakat dianggap cukup memberikan 

informasi mengenai manfaat dan kualitas produk. Daya tarik 

iklan akan memiliki pengaruh lebih besar terhadap minat 

pembelian jika citra merek dari produk tersebut bagus. 

Alasan konsumen berkeinginan untuk membeli AQUA dan 

memilih produk tersebut disbanding produk lain adalah 

karena faktor eksistensi dan kualitas. Sedangkan selebriti 

endorser dapat meningkatkan minat beli konsumen AMDK 

merek AQUA yang dianggap mumpuni, terpercaya, 

berkharisma, dll.selebriti memberikan pengaruh baik secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap minat beli, 

semakin tinggi tingkat kredibilitas selebriti endorser maka 

akan semakin tinggi pula tingkat pembelian produk 

tersebut.
24

 

                                                 
24 Venny Faradika Anggi Dan Harry Soesanto, Analisis Pengaruh Daya 

Tarik Iklan Dan Selebriti Endorser Pada Promo Ada Aqua Terhadap Minat Beli 

AMDK Merek Aqua Dengan Citra Merek Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus 

Pada Mahasiswa Pada Mahasiswa S1 Di Jawa Tengah Dan DIY),Diponegoro Journal 
Of Management,Vol. 5, No.3, 2016, ISSN (Online):2337-3792 
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Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian saat ini yaitu dengan metode penelitian yang 

berbeda serta teknik analisis data yang berbeda serta objek 

dan lokasi penelitian pun juga berbeda engan peneitian saat 

ini. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-

sama menggunakan variabel iklan dan celebrity endorser 

serta variabel minat beli. 

4. Natalia Soesatyo Dan Leonald Julivan Rumambi dengan 

judul, “Analisa Credibility Celebrity Endoerser Model: Sikap 

Audiens Terhadap Iklan Dan Merek Serta Pengaruhnya Pada 

Minat Beli TOP Coffe”. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif dengan variabel independen celebrity endorser  

dan iklan dengan variabel dependen yakni minat beli. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah 

brand endorsment dapat mempengaruhi purchase intention 

dari konsumen Top Coffe. Hasil dari penelitian tersebut 

bahwa selebriti endorser yang dilakukan top coffe dapat 

dikatakan efektif dengan meminjau dari beberapa aspek 

berdasarkan sikap konsumen terhadap iklan dan merek. Hasil 

dari penelitian ini adalah penggunaan selebriti endorser yang 

dilakukan Top Coffee dapat dikatakan efektif, dengan 

menunjau dari beberapa aspek berdasarkan sikap konsumen 

terhadap iklan dan merek, kredibilitas selebriti endorser, 

serta minat beli dari Top Coffee.
25

 Terdapat perbedaan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu dengan 

metode penelitian yang berbeda serta teknik analisis data 

yang berbeda serta objek dan lokasi penelitian pun juga 

berbeda engan peneitian saat ini. Adapun persamaan dalam 

penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel iklan 

dan celebrity endorser serta variabel minat beli.  

5. E. Desi Arista Dan Sri Rahayu Tri Astuti dengan judul, 

“Analisis Pengaruh Iklan, Kepercayaan Merek Dan Citra 

                                                 
25 Natalia Soesatyo Dan Leonid Julivan Rumambi, Analisa Credibility 

Celebrity Endoerser Model: Sikap Audiens Terhadap Iklan Dan Merek Serta 

Pengaruhnya Pada Minat Beli TOP Coffe, Jurnal Manajemrn Pemasaran, Vol.1, 
No.2, (2013) 
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Merek Terhadap Minat Beli Konsumen”.  dengan variabel 

independennya yaitu iklan, kepercayaan merek dan citra 

merek serta variabel dependennya yaitu minat beli 

konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian 

kuantitatif menghasilkan data yakni variabel iklan yang 

memiliki tingkat signifikansi memenuhi syarat menjadi 

variabel pendukung minat beli. Konsumen mengemukakan 

bahwa iklan Telkom Speedy menarik dan informasi yang 

disampaikan dalam iklan tersebut sesuai dengan mutu produk 

tersebut, juga iklan mempengaruhi minat beli Telkom 

Speedy.variabel kepercayaan juga menjadi veriabel yang 

memiliki tingkat segnifikan. Konsumen percaya terhadap 

Telkom speedy karena telah menggunakannya selama 

bertahun-tahun, sehingga konsumen tidak merasa kecewa 

karena selalu menjaga kualitas produk mereka.
26

 Terdapat 

perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat 

ini yaitu dengan metode penelitian yang berbeda serta teknik 

analisis data yang berbeda serta objek dan lokasi penelitian 

pun juga berbeda engan peneitian saat ini. Adapun 

persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan variabel iklan dan celebrity endorser serta 

variabel minat beli.  

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian 

terdahulu dengan penelitian sekarang, persamaan dan 

perbedaannya adalah sebagai berikut: 

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah sama-sama menguji variabel celebrity endorsment 

dan iklan terhadap minat beli konsumen. 

2. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

yaitu terletak pada objek penelitiannya serta data yang 

diperoleh merupakan data terbaru dan dalam penelitiannya 

ini menggunakan penelitian dalam perspektif ekonomi islam. 

                                                 
26 E.Desi Arista Dan Sri Rahayu Astuti, Analisis Pengaruh Iklan, 

Kepercayaan Merek Dan Citra Merek Terhadap Minat Beli Konsumen, Journal 
Fakultas Ekonomika Dan Bisnis UNDIP, Vol.13, No.1, ISSN 1693-928X 
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I. Metode Penelitian 

Metode penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya 

cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “logos” yang 

artinya ilmu ataupengetahuan, jadi metodologi adalah cara 

melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama 

untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu 

kegiatan untuk mencari, mencatat, sampai menyusun 

laporannya.
27

 Metode penelitian adalah cara evaluasi, analisis dan 

seleksi berbagai alternatif, cara atau teknik. Metode ilmiah adalah 

cara menerapkan prinsip prinsip logis terhadap penemuan, 

pengesahan, dan penjelasan. Metode penelitian merupakan sub 

bagian perencanaan usulan penelitian. Rencana penelitian harus 

logis, diikuti unsur-unsur yang urut, konsistensi, dan operasional, 

menyangkut bagaimana penelitian tersebut akan dijalankan.
28

 

Adapun penelitian yang akan dilaksanakan ini merupakan 

penelitian yang sifatnya deskriptif kualitatif. Berikut ini adalah 

hal hal yang terkait dengan metode penelitian yang akan di 

gunakan dalam meneliti permasalahan ini: 

 

1. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif / Naturalistik adalah penelitian yang dilakukan 

dengan kondisi objek yang alami, peneliti sebagai instrument 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

gabungan, data yang di hasilkan bersifat deskriptif dan 

analisis data dilakukan secara induktif dan penelitian ini lebih 

menekankan makna dari generalisasi.
29

Penelitian yang 

menggunakan kenyataan atau realitas lapangan sebagai 

sumber data primer yang objek utamanya adalah Mahasiswi 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN raden Intan 

Lampung jurusan ekonomi syariah dan manajemen bisnis 

                                                 
27Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Bumi Aksara, 

Jakarta, 2009), h.1. 
28 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ; Pendidikan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 11. 
29Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, Mandar 

Maju, 2002,  h. 33 
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syariah angkatan 2017.Data pendukung dan pelengkap 

lainnya adalah dari buku-buku, jurnal jurnal serta dokumen 

laporan dari situs yang berkaitan dengan materi pembahasan, 

serta dari sumber sumber lainnya yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. 

Jika dilihat dari sifat penelitiannya, maka penelitian ini 

bersifat deskripsi analisis.Penelitian deskripsi analisis adalah 

penelitian untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki 

dengan menguji hipotesis-hipotesis dan mengadakan 

interprestasi yang lebih dalam tentang hubungan- hubungan.
30

 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa penelitian ini bersifat penelitian deskriptif kualitatif 

yang dapat diartikan sebagai penelitian lapangan yang 

berusaha untuk mengungkapkan gejala atau fenomena suatu 

objek tertentu dengan kata-kata sekaligus untuk 

mengembangkan atau mendeskripsikan fenomena tertentu 

sesuai apa adanya yang ditentukan di lapangan tentang 

Analisis Dampak Selebgram Dan Iklan Terhadap Minat Beli 

Konsumen Pada Produk Wardah Dalam Perspektig Ekonomi 

Islam (Studi Pada Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung). 

 

2. Sumber Data 

Dalam mengerjakan penelitian ini, penelititi 

mengumpulkan informasi atau data dengan cara membaca, 

mengutip dan menyusun berdasarkan dari data data yang di 

temukan dan di peroleh. Dalam penulisan penelitian ini data 

yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang di dapat dari sumber 

pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil 

dari wawancara atau hasil dari pingisian kuesioner yang 

                                                 
30Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),h.89 
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biasa dilakukan peneliti.
31

Dalam penelitian ini sumber data 

primer yang digunakan adalah dengan melakukan 

wawancara kepada responden yaitu mahasiswi Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung 

jurusan Ekonomi Syariah dan Manajmen Bisnis Syariah 

yang menggunakan produk kosmetik wardah.  

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data.
32

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari 

berbagai literatur yang berkaitan dengan judul penulis 

seperti buku, jurnal, karya ilmiah dan publikasi dari 

internet yang dapat memberikan informasi bagi peneliti. 

 

3. Populasi Dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah himpunan keseluruhan 

karakteristik dari objek yang di teliti. Pengertian lain dari 

populasi adalah keseluruhan atau totalitas objek 

psikologis yang di batasi oleh kriteria 

tertentu.
33

Berdasarkan data dan informasi yang di dapat, 

populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswi Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung 

yang menggunakan atau pernah menggunakan produk 

kosmetik wardah. 

b. Sampel 

Sampel adalah kelompok kecil yang di amati dan 

merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan 

karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.
34

 

Melihat jumlah populasi dalam penelitian ini belum 

diketahui secara pasti, maka teknik pengambilan sampel 

                                                 
31 Umar Husein, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Edisi 2 

Cetakan XIII (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.42. 
32 Ibid 
33 Sedarmayanti,Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian(Mandar Maju, 

2002), h.121 
34 Ibid., h.124. 
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dilakukan dengan cararandom sampling (sampel acak) 

yaitu teknik penentuan sampel dimana setiap populasi 

mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi 

anggota sampel.
35

 Penentuan sampel dengan beberapa 

petimbangan dalam penelitian ini adalah: 

1) Mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN 

Raden Intan Lampung 

2) Mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah dan 

Manajemen Syariah angkatan 2017 

3) Mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang 

pernah atau sedang menggunakan produk wardah. 

Berdasarkan hasil penentuan sampel yang dilakukan, 

maka sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 100 

orang dari mahasiswi Fakultas FEBI angkatan tahun 

2017 yang menggunakan produk Wardah.  

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Metode Observasi atau pengamatan langsung 

adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua 

diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan 

dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi 

digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar.
36

 Dalam 

penelitian ini penulis melakukan observasi atau 

pengamatan secara langsung pada Mahasiswi Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 

b. Wawancara 

Metode Wawancara/Interview adalah cara 

pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab 

                                                 
35 Husein Umar, Metode Riset Bisnis, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama,2003),h.137 
36 Syofian Siregar, Statistik Deskriptif untuk Penelitian, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2012, h. 60 
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langsung kepada objek yang diteliti.Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode interview, yaitu tanya 

jawab terarah untuk mengumpulkan data yang relevan 

saja.
37

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara 

dengan Mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 

UIN Raden Intan Lampung jurusan ekonomi syariah daan 

manajmen bisnis syariah yang pernag atau sedang 

menggunaka produk dari wardah. Wawancara dilihat dari 

bentuk pertanyaan dapat dibagi dalam 3 bentuk: 

 Wawancara berstruktur (pertanyaan pertanyaan 

mengarahkan pada jawaban dalam pola pertanyaan 

yang dikemukakan) 

 Wawancara tak berstruktur (pertanyaan yang dapat 

dijawab bebas oleh responden tanpa terikat pada pola-

pla tertentu) 

 Campuran (campuran antara wawancaea struktur dan 

wawancara tak berstruktur 

Peneliti menggunakan teknik wawancara ini 

bertujuan untuk menyiapkan garis besar mengenai hal-hal 

yang akan ditanyakan terkait dengan dampak selebgram 

dan iklan dalam mempengaruhi minat beli mahasiswa 

menggunakan produk kosmetik wardah. Wawancara ini 

ditujukan kepada mahasisiwi jurusan ekonomi syariah dan 

manajmene syariah angkatan 2017 yang pernah/sedang 

menggunakan produk wardah.  

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah mencari data-data 

mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan 

buku, surat kabar,notulen rapat, agenda dan lain 

sebagainya.
38

Penulis menggunakan metode ini untuk 

mendapatkan data-data yang bersumber pada 

dokumentasi tertulis, dan lainya sesuai dengan keperluan 

                                                 
37 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, Bumi Aksara, 

Jakarta, 2004, h.19 
38 Husain Husman, Metodelogi Penelitian Sosial(Jakarta : Bumiaksara, 

1996), h. 6  
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penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data 

yang lebih objektif dan jelas yang berisi mengenai segala 

bentuk kegiatan yang dilakuka 

 

5. Metode pengelolaan data 

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting 

dalam metode ilmiah, karena dengan pengoalahan data,data 

tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam 

memecahkan masalah dalam penelitian. 

a. Pemeriksaan data (Editing)adalahmemilih atau 

mengambil data yang perlu dan membuang data yang 

dianggap tidak perlu untuk memuahkan perhitungan 

dalam pengujian hipotesis. 

b. Sistematisi data (Systematizing) adalah suatu penjabaran 

secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis yang 

secara garis besar terdiri dari bagian awal,bagian isi dan 

bagian akhir.
39

 

 

6. Metode Analisis Data 

Penelitian ini bersifat kualitatif / Naturalistik dengan 

pendekatan deskriptif.  Penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang di lakukan dengan kondisi objek yang alami, peneliti 

sebagai instrument kunci , teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan cara gabungan, data yang di hasilkan 

bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif 

dan penelitian ini lebih menekankan makna dari 

generalisasi.
40

 

Dalam proses analisis data dalam sebuah penelitian 

kualitatif, ada beberapa langkah dan pengelompokan data 

yang harus di lakukan terlebih dahulu, yaitu: 

a. Reduksi Data 

                                                 
 39 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2004), h.127. 
40 Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, Mandar 

Maju, 2002,  h. 33 
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Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal hal 

pokok dalam bagian data yang penting, menemukan tema 

dan polanya. Dengan demikian, setelah melewati tahap 

ini maka data akan memberikan gambaran yang jelas, dan 

mempermudah proses peneliti dalam melakukan 

pengumpulan data berikutnya.
41

 Data yang di peroleh 

merupakan data data yang terkait dengan dampak 

selebgram dan iklan kemudian di sederhanakan dengan 

data yang relevan sehingga bisa menjawab dan memberi 

solusi pada permasalahan yang ada. 

b. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa di 

lakukan dalam bentuk uraian, bagan, tabel, hubungsn 

antar kategori, flowchart dan lainya.Dengan tahapan ini, 

data yang disajikan dapat terorganisasi, tersusun dalam 

pola hubungan sehingga mudah untuk di pahami 

maknanya.
42

 

c. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi 

Kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal, di 

dukung oleh bukti bukti yang valid dan konsisten saat 

penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan 

kesimpulan yang jelas dan kredibel, seperti yang telah di 

kemukakan bahwa masalah dalam penelitian kualitatif 

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

penelitian berada di lapangan.
43

 

 

J. Sistematika Pembahasaan 

 Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan ini, 

maka dibuat rancangan sistematika pembahasaan yang mana 

dalam penelitian ini penulis melakukan dengan cara membagi 

dalam bentuk bab-bab yaitu sebanyak 5 BAB dengan tujuan 

                                                 
41 Joko Subagyo, Metode Penulisan Dalam Teori dan Praktek.(Jakarta: 

Rineka Cipta, 2015), h. 247 
42 Ibid, h. 249  
43Ibid, h. 252 
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untuk mempermudah penulisan penelitian ini, dengan 

kerangka dasar sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan penegasan judul, latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat 

penelitian, kajian penelitian yang dahulu yang 

relevan, metode penelitian dan sistematika 

pembahasaan. 

BAB II: LANDASAN TEORI  

Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang 

landasan teori tentang pengertian pemasaran, 

pengertian selegram, pengertian iklan, pengertian 

minat beli serta teori-teori pendukung lainnya yang 

ada dalam penelitian ini.  

BAB III: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 Pada bab ini berisikan tentang gambaran objek 

penelitian: meliputi sejarah singkat, visi dan misi dan 

tujuan, struktur organisasi, serta penyajian fakta yang 

diperoleh dan juga data penelitian  

BAB IV: ANALISIS PENELITIAN 

 Pada bab ini akan membahas tentang analisis data 

penelitian yang diperoleh serta temuan temuan dalam 

penelitaian. 

BAB: V: PENUTUP 

 Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian 

yang telah dilakukan dan juga rekomendasi dari hasil 

penelitian.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Yang Digunakan 

Untuk memahami perilaku konsumen terhadap 

pembelian produk, maka digunakan Theory of Planned 

Behavior (TPB) yang dianggap sebagai salah satu kerangka 

kerja yang paling berguna dalam menjelaskan perilaku 

manusia di berbagai bidang dan secara khusus memiliki 

penerapan  yang besar di bidang psikologi lingkungan. Theory 

of Planned Behaviour(TPB) merupakan pengembangan dari 

Theory of Reasoned Action (TRA) yang telah dikemukakan 

sebelumnya oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975. 

Ajzen’s mengatakan TPB telah diterima secara luas sebagai 

alat untuk menganalisis perbedaan antara sikap dan niat serta 

sebagai niat dan perilaku. Dalam hal ini, upaya untuk 

menggunakan TPB sebagai pendekatan untuk menjelaskan 

whistleblowing dapat membantu mengatasi beberapa 

keterbatasan penelitian sebelumnya, dan menyediakan sarana 

untuk memahami kesenjangan luas diamati antara sikap dan 

perilaku (Park dan Blenkinsopp 2009).  

Ajzen dan Fishben (1988) menyempurnakan Theory 

of Reasoned Action (TRA) dan memberikan nama TPB. TPB 

menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan individu 

timbul karena adanya niat dari individu tersebut untuk 

berperilaku dan niat individu disebabkan oleh beberapa faktor 

internal dan eksternal dari individu tersebut.  

Sikap individu terhadap perilaku meliputi 

kepercayaan mengenai suatu perilaku,  evaluasi terhadap 

hasil perilaku, norma subyektif, kepercayaan normatif dan 

motivasi untuk patuh (Sulistomo dan Prastiwi 2011). Theory 

of Planned Behavior (TPB) tampaknya sangat cocok untuk 

menjelaskan niat pengungkapan kecurangan (whistleblowing), 

dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan didasarkan pada 

proses psikologis yang sangat kompleks (Gundlach, Douglas, 

dan Martinko 2003). TPB menjelaskan bahwa niat individu 
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untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu : attitude 

toward the behavior, norma subyektif dan persepsi kontrol 

perilaku.  

Dari beberapa definisi Theory of Planned Behaviour 

menurut beberapa peneliti diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa Theory of Planned Behaviour adalah niat yang timbul 

dari individu tersebut untuk berperilaku dan niat tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor dari internal maupun 

eksternal dari individu tersebut. Niat untuk melakukan suatu 

perilaku tersebut dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu attitude 

toward the behavior, norma subyektif dan persepsi kontrol 

perilaku.  

 

B. Manajemen Pemaasaran 

1. Pengertian Manajemen Pemasaran 

Manajemen didefinisikan sebagai sebuah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan 

pengentrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) 

secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa setiap tujuan 

dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, dan efisien berarti 

bahwa dalam melakukan setiap tugas selalu dilaksanakan 

secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.
44

 

Pemasaran merupakan “suatu seni menjual produk”, 

sehingga pemasaran proses penjualan yang dimulai dari 

perancangan produk sampai dengan setelah produk tersebut 

terjual. Pemasaran merupakan salah satu faktor penting 

dalam siklus yang berhubungan dengan pemenuhan 

kebutuhan konsumen.Dalam perusahaan, pemasaran 

merupakan salah satu dari kegiatan pokokmyang dilakukan 

perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

American Marketing Association (AMA) mendefinisikan 

pemasaran sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan 

rencana penetapan harga, promosi dan distribusi dari ide-ide, 

barang-barang dan jasa-jasa untuk menciptakan pertukaran 

                                                 
44 Abdul Rahmat, Manajemen Humas Sekolah (Yogyakarta:Media 

Akademi,2016),33. 
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yang memuaskan tujuan-tujuan individual dan organisasial.
45

 

Menurut Philip kotler mendefinisikan pemasaran sebagai 

proses sosial dan manajerial yang dilakukan seseorang atau 

kelompok untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran 

produk-produk yang bernilai dengan yang lainnya.
46

  

Sedangkan manajemen pemasaran diartikan sebagai 

suatu seni dan ilmu dalam memilih pasar sasaran dan 

mendapatkan,menjaga serta menumbuhkan pelanggan 

dengan menciptakan ,menyerahkan dan mengkomunikasikan 

nilai pelanggan yang unggul.
47

 Dari pengertian diatas dapat 

disimpulkan pemasaran adalah suatu proses yang dimulai 

dari merancang dan menawarkan sesuatu yang menjadi 

kebutuhan atau keinginan dari pelanggan dalam rangka 

memberikan kepuasan kepada pelanggan. 

 

2. Fungsi pemasaran 

Marketing atau pemasran merupakan rangkaian 

kegiatan yang dilakukan untuk memuhi kebutuhan dan 

kepuasan konsumen. Adapun beberapa fungsi pemasaran 

adalah sebagai berikut: 

1) Fungsi pertukaran 

Dengan adanya pemasaran juga dapat mengetahui 

dan membeli sebuah yang dijual produsen, baik 

dengan menukar produk dengan uang ataupun 

menukar produk dengan produk. 

2) Fungsi distribusi fisik 

Proses pemasaran juga dapat dalam sebuah 

distribusi fisik terhadapp sebuah produk, dimana 

distribusi dilakukan dengan cara menyimpan atau 

mengangkut produk tersebut. 

 

                                                 
45Pandji Anoraga,Manajemen Bisnis,(Jakarta; PT Rineka Cipta,2000), h.215 
46Herry Suyanto Dan Khaerul Uman, Manajemen Pemasaran Bank Syariah 

(Bandung; CV Pustaka Sena,2013)H.37 
47 Hery, Manajemen Pemasran (Jakarta: Pt Grasindo,2019),3 
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3) Fungsi perantara 

Aktivitas penyampaian produk dari produsen ke 

konsumen dilakukan melalui perantara marketing 

pemasaran yang menghubungkan kegiatan 

pertukaran dengan distribusi fisik. Pada proses 

aktifitas perantara terjadi, kegiatan pembiayaan, 

pencarian informasi, klasifikasi produk, dan lain-

lain.
48

 

 

3. Tujuan pemasaran 

Tujuan pemasaran menurut Drucker adalah 

mengetahui dan memahami pelanggan dengan baik 

sehingga produk atau jasa sesuai dengan sendirinya 

terjadilah penjualan. Idealnya, pemasaran harus 

menghasilkan pelanggan yang siap untuk membeli. Caranya 

adalah dengan membuat produk atau jasa tersedia. Tujuan 

utama pemasaran adalah memberikan kepuasan kepada 

konsumen. Tujuan pemasaran menurut Kotler  dan Keller 

ialah untuk mengetahui dan memahami konsumen dan 

memiliki tingkat penjualan yang tinggi. Tujuan pemasran 

adalah untuk menarik pelanggan baru dengan menjanjikan 

kualitas atau nilai yang unggul, menciptakan harga yang 

menarik pembeli, mendistribusikan produk dengan mudah, 

mempromosikan penjualan secara efektif, dan 

mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan 

mengutamakan kepuasan pelanggan.
49

 

 

4. Konsep pemasaran 

Dalam kegiatan pemasaran terdapat beberapakonsep 

pemasaran di mana masing-masing konsep memiliki tujuan 

yang berbeda beda. Ada 5 konsep pemasaran oleh masing 

masing perusahaan: 

                                                 
48 Radna Andi Wibowo, Manajemen Pemasran (Semarang: Radna Andi 

Wibowo,2019),2 
49 Roymon Panjahitan, Manajemen Pemasaran (Semarang: Penerbit 

Sukarno Pressindo,2018),7 
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a. Konsep produksi 

Menyertakan bahwa konsumen akan menyukai 

produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan 

mereka dan oleh karenanya manajemen harus 

berkonsentrasi pada peningkatan efisiensi produksi 

dan efisiensi distribusi. Konsep ini merupakan salah 

satu falsafah tertua yang menjadi penuntun para 

penjual dan konsep yang menekankan kepada volume 

produksi yang seluas luasnya dengan harga serendah 

mungkin. 

b. Konsep produk 

Konsep ini berpegang teguh bahwa konsumen 

akan menyenangi produk yang menawarkan mutu dan 

kinerja yang paling baik serta keistimewaan yang 

mencolok. Oleh karena itu, perusahaan harus 

mencurahkan upaya terus menerus dalam perbaikan 

produk.Konsep ini menimbulkan adanya Marketing 

Nyopia (pemandangan yang dangkal terhadap 

pemasaran).Konsep produk adalah konsep yang 

menekannkan kepada kualitas, penampilan dan ciri-

ciri terbaik. 

c. Konsep penjualan 

Konsep penjualan berfikir bahwa konsumen 

tidak akan membeli cukup banyak produk terkecuali 

perusahaan menjalankan suatu usaha promosi dan 

penjualan yang kokoh. Konsep ini biasanya 

diterapkan pada produk-produk asuransi, 

ensiklopedia, atau kapling-kapling pemakaman, juga 

untuk lembaga nirlaba seperti partai politik.Dalam 

konsep ini kegiatan pemasaran ditekankan lebih 

agresif melalui usaha-usaha promosi yang gencar. 

d. Konsep pemasaran 

Menyatakan bahwa kunci untuk mencapai 

sasaran organisasi tergantung pada penentuan 

kebutuhan dan keinginan pasar sasaran dan pembelian 

kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan 
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efisien dari yang dilakukan pesaing.Menurut Philip 

kotler, konsep ini menekankan ke dalam beberapa 

pengertian dibawah ini: 

 Menemukan keinginan pelanggan dan memenuhi 

keinginan tersebut 

 Membuat apa yang anda dapat jual dari pada 

menjual apa yang anda buat 

 Mencintai pelanggan 

 Andalah yang menetukan 

 Berhenti memasarkan produk yang dapat anda 

buat dan mencoba membuat produk yang dapat 

anda jual 

e. Konsep pemasaran 

Menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah 

menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar 

sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan 

secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para 

pesaing sedemikian rupa sehingga dapat 

mempertahankan dan mempertinggi kesejahteraan 

masuyarakat.
50

 

Dari uraian diatas disebutkan bahwa ada 5 

konsep pemasaran yang masing-masing memiliki 

peran penting dalam proses pemasaran. Dimana satu 

sama lain memiliki hubungan yang sangat erat 

dimulai dari konsep produksi yang menekankan 

volume produksi yang seluas luasnya dengan harga 

serendah mungkin. Kemudian konsep produk yang 

harus dibuat adalah produk yang menawarkan mutu 

dan kinerja yang paling baik secara keistimewaan 

yang mncolok. Setelah itu ada konsep penjualan 

dimana produk yang dijual akan melalui proses 

pemasaran yang ditekankan lebih agresif melalui 

usaha promosi yang gencar. Dan yang terakhir adalah 

konsep pemasaran yaitu memasarkan produk dengan 

                                                 
50Kasmir, Manajemen Perbankan,(Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,2014),H.197-108 
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menetukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar 

sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan 

secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para 

pesaing. 

  

5. Bauran pemasaran (marketing mix) 

Bauran pemasaran adalah sebuah peta ide dari strategi 

pemasaran yang perlu dipikirkan oleh perusahaan untuk 

mewujudkan strategi pembeda yang telah ditentukan. Kotler 

memberikan definisi mengenai bauran pemasarn yaitu “ 

bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran faktor 

yang dapat dikendalikan “product, price, promotions, place, 

yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon 

yang diinginkan dalam passer sasaran.
51

Saladin memberikan 

definisi bauran pemasarn adalah serangkaian dari variabel 

pemasaran yang dapat dikuasai oleh perusahaan dan 

digunakan untuk mencapai tujuan dalam pasar sasaran.
52

 

Dari definisi-defini diatas dapat disimpulkan bahwa 

bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang 

dikendalikan perusahaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan 

dan pasar sasaran.Masing-masing unsur bauran pemasaran 

tersebut terdiri dari 4P yaitu
53

: 

a. Produk (product). Penawaran berwujud perusahaan 

kepada pasar yang mencakup kualitas, rancangan, bentuk, 

merek, dan kemasan produk 

b. Harga (price). Merupakan jumlah uang yang harus 

dibayarkan oleh pelanggan untuk produk tertentu.Harga 

harus sebanding dengan penawaran nilai kepada penggan. 

c. Promosi (promotions). Promosi adalah salah satu bagian 

dari bauran pemasaran yang paling besar 

perannya.Promosi merupakan suatu ungkapan dari arti 

luas tentang kegiatan-kegiatan yang secara aktif 

                                                 
51M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah……,14 
52Ibid 
53Buchari Alma,Kewirausahaan,(Bandung: Alfabeta,2013),h.202 
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dilakukan oleh perusahaan (penjual) untuk mendorong 

konsumen membeli produk yang ditawarkan. 

Keempat macam sarana promosi yang dapat digunakan 

adalah
54

: 

1) Periklanan (advertising). Iklan dapat dipasang 

diberbagai media, seperti: pemasangan billboard di 

jalan, ditempat atau lokasi yang trategis. Pencetakan 

brosur yang ditempel/disebarkan di setiap pusat 

perbelanjaan atau tempat tempat strategis. 

2) Promosi penjualan (sales promotions). Tujuannya 

untuk meningkatkan penjualan atau peningkatan 

jumlah pelanggan.Promosi ini dilakukan untuk 

menarik pelanggan agar segera membeli setiap 

produk atau jasa yang ditawarkan agar pelanggan 

tertarik untuk membeli, maka harus dibuat semenarik 

mungkin. 

3) Publisitas (publicity). Merupakan krgiatan untuk 

memancing pelanggan melalui kegiatan, seperti 

pameran, bakti sosial, serta kegiatan lainnya.Melalui 

kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan 

pamor/citra perusahan di mata para konsumennya. 

4) Penjualan pribadi (personal selling). Penjualan 

produk yang dilakukan secara langsun oleh salesman 

dan atau salesgirl dengan cara dari pintu ke pintu 

(door to door) 

d. Tempat (place) 

Place (tempat) disebut juga distribusi dimana 

aktivitas perusahaan adalah membuat produk tersedia 

bagi konsumen sasarannya. 

 

6. Pemasaran Syariah 

Menurut Bukhari Alma dan Donni Priansa, 

pemasaran syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategis  

yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan 

perubahan values dari suatu inisiator kepada stakeholders-nya, 

                                                 
54Kasmir, Manajemen Perbankan……,h.246 
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yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta 

prinsip prinsip al-quran dan hadist.
55

 Menurut kertajaya 

sebagaimana dikutip dari Bukhari Alma dan Donni Juni 

Priansa, bahwasannya pemasaran syariah adalah strategi 

bisnis, yang harus memayungi seluruh aktifitas dalam sebuah 

perusahaan, meliputi seluruh proses, menciptakan, 

menawarkan, pertukaran nilai dari seorang prodesen atau satu 

perusahaan yang sesuai dengan ajaran islam.
56

 Pentingnya 

pasar dalam islam tidak terlepas dari fungsi pasar sebagai 

wadah bagi berlangsungnya kegiatan jual beli.
57

 

Keberadaan pasar yang terbuka memberikan kesempatan 

bagi masyarakat untuk ambil bagian dalam menentukan harga, 

sehingga harga ditentukan oleh kemampuan riil masyarakat 

dalam mengoptimalisasikan faktor produksi yang ada di 

dalamnya.
58

 Konsep islam memahami bahwa pasar dapat 

berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip 

persaingan bebas dapat berlaku secara efektif.
59

 Pasar syariah 

adalah pasar yang emosional (emotional market) dimana 

orang tertarik karena alasan keagamaan bukan kerena 

keuntungan financial semata, tidak ada yang bertentangan 

dengan prinsip-prinsip muamalah ia mengandung nilai ibadah, 

sebagaimana firman allah dalam surat Al-An’am ayat 162 : 

                       

“Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, 

hidupku dan matiku hanyalah untuk allah, tuhan semesta 

alam.” (QS. Al-An’am (6) :162) 

                                                 
55Bukhari Alma Dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah: 

Menanamkan Nilai Dan Praktis Syariah Dalam Bisnis Kontemporer, (Bandung: 

Alfabeta,), h.340 
56Ibid.,h. 343  
57 Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, Ekonomi Mikri Islam, (Bandung: 

Pustaka Setia,2013), h.201 
58 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, (Yogjakarta: 

UII,2008), h.229 
59 Mustafa Edwin Nasution, et.al., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, 

(Jakarta: Prenanda Media Group, 2014), Hlm.160 
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Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwaannya di dalam 

syari’ah marketing bisnis yang disertai keikhlasan semata-

mata hanya untuk mencari ridho Allah, maka bentuk 

transaksinya insyaallah akan menjadi nilai ibadah dihadapan 

Allah SWT. 

 

C. Selebgram Endorsment  

1. Pengertian Selebgram 

Selebriti (celebrity) adalah seseorang yang dikenal luas oleh 

masyarakat (actor, atlet, maupun penghibur, dll) karena 

kemampuannya dalam bidang tertentu yang dapat mendukung 

produk yang diiklankan. Endorser adalah seseorang yang 

berperan sebagai pendukung iklan atau disebut bintang iklan atau 

model iklan yang bertujuan menyempaikan pesan pada suatu 

iklan.
60

Selebriti dapat digunakan sebagai alat yang cepat untuk 

mewakili segmen pasar yang dibidik. Ada beberapa statmen yang 

mengatakan bahwa selebriti yang tepat akan mengikat erat 

produk menjadi brand seperti yang diwakili oleh selebriti. 

Sebagaimana dikutip oleh Frans M Rayan, membagi tiga faktor 

yang ada pada selebriti yang dapat mempengaruhi konsumen 

untuk membeli, antaranya daya tarik fisik, dapat dipercaya dan 

adanya keahlian. Sementara itu menurut  Philip Kotler, seorang 

selebriti yang sangat berpengaruh disebabkan memiliki 

kredibilitas yang didukung faktor keahlian, sifat dapat dipercaya 

dan adanya kesukaan. 

Ditinjau dari sisi branding, selebriti memang dapat menjadi 

pencerminan personality dari sebuah merek. Selebriti adalah 

wujud nyata dari berbagai image atau asosiasi yang dipikirkan 

oleh konsumen pada suatu merek.Andai kata suatu merek 

diasosiasikan sebagai merek yang energik, muda dan penuh 

stamina, maka selebriti pun harus mewakili semua asosiasi 

tersebut. Bagi seorang pemasar, brands personality ini sangat 

                                                 
60 Ending Ruswanti Anisa Intan Lestari, “Pengaruh Celebrity Endorser 

Terhadap Minat Beli Kartu As (Studi Kasus Pada Penduduk Bandung),”Manajeen 

Bisnis Indonesia 2, No. 2 

(2015):106,Http://Journal.Synthesispublication.Org/Index.Php/Iiman/Article/Viewfile
/58/54 
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penting karena seperti halnya manusia, personality membuat 

merek suatu produk akan nampak berbeda dibandingkan dengan 

merek lain. Fitur dan harga akan mudah sekali ditiru oleh 

kompetitor, tetapi personality umumnya lebih sulit ditiru oleh 

kompetitor. 

Fenomena selebgram mungkin sudah tidak asing lagi bagi 

sebagian orang, karena saat ini sudah sangat banyak selebgram di 

Indonesia baik yang berasal dari ibu kota maupun berasal dari 

kota-kota kecil di Indonesia. Menjadi seorang selebgram tidak 

dengan cara yang Cuma-Cuma, terkadang dari berbagai 

selebgram ada yang tidak sengaja memancing agar menjadi viral 

dan juga yang tidak sengaja dan akhirnya menjadi seorang 

selebgram. 

Selebgram adalah istilah untuk para pengguna akun 

instagram yang terkenal di situs jejaring sosial instagram. Istilah 

ini merajuk pada kata selebriti dan instagram dimana perpaduan 

kata itu berarti orang yang terkenal layaknya selebriti di 

instagram. Mereka tidak jauh berbeda dengan selebritis pada 

umumnya. Perbedaan selebgram dengan selebritis pada umumnya 

hanya terletak pada medianya. Jika kebanyakan selebritis terkenal 

karena kemunculannya dilayar kaca, seorang selebram terkenal 

karena eksistensinya dalam media sosial instagram.Istilah 

selebram muncul karena seseorang sukses menarik perhatian 

pengguna Instagram lainnya, bila akun Instagram pribadinya 

memiliki ribuan,jutaan, hingga miliaran followers dan selalu 

menjadi bahan perbincangan para followersnya berupa komentar 

difoto, like, dan direct message ke profil langsung. Jika sudah 

memiliki banyak followers berjumlah ribuan hingga jutaan  yang 

sangat antusias, biasanya banyak perusahaan trend yang 

mempunyai produk ekonomi mentah baik itu makanan,minuman, 

pakaian kosmetik, hingga industri kreatif lainnya, sering 

menggunakan jasa seorang selebgram tujuannya tidak lain adalah 

untuk mempromosikannya dan memasarkan produk mereka 

langsung ke target konsumen yang diinginkan.Bahkan 

perusahaan mereka rela membayar seorang selebgram dengan 

harga yang sangat tinggi, supaya produk mereka bisa diterima 
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dimasyarakat dan laris manis terjual di media sosial online 

aplikasi Instagram.  

Ahli pemarasan Kotler berpendapat “ pemasaran adaah 

sebuah proses kemasyarakatan dimana individu dan kelompok 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan ingin menciptakan, 

menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa 

yang bernilai dengan orang lain”. Maka tidak heran jika sekarang 

banyak sekali orang yang berlomba lomba untuk menjadi seorang 

“selebgram”. Shimp berpendapat tentang endorse “Endorse” 

adalah memanfaatkan seorang artis, entertrainer, atlet dan public 

figure yang mana banyak diketahui oleh orang banyak untuk 

keberhasilan produk atau jasa yang diperkenalkannya”. Endorser 

berasal dari kata endorment yang artinya adalah sebuah tindakan 

mendukung atau setuju terhadap sesuatu, biasanya endors ini 

terjadi di instagram. Fenomena endors ini adalah salah satu 

bentuk promosi yang diilakukan online shop atuapun sebuah 

perusahaan untuk menggaet konsumen baru. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian selebgram endorsment adalah seseorang yang populer 

di instagram, baik dari kalangan artis, penyanyi, atlet, tokoh 

masyarakat, maupun orang biasa yang mendukung dan 

mempromosikan produk (barang/jasa) disertai dengan foto 

maupun video mengenakan produk dan pemberian caption guna 

menarik perhatian calon pembeli. 

Endorse di Instagram merupakan sebutan bagi mereka yang 

ditunjukkan dan dipercaya untuk mengenalkan produk produk 

yang dijual belikan secara luas di media sosial onlineseperti 

aplikasi Instagram.
61

 

  

2. Indikator selebgram endorsment 

Menurut Shimp ada 5 karakteristik seorang selebgram sebagai 

celebrity endorser yang harus dimiliki hal ini disebut dengan 

TEARS model. Kelima karakteristik ini dapat digunakan oeh 

perusahaan sebagai acuan dalam memilik seorang selebgram 
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sebagai celebrity endorser agar pesan dari iklan produk barang 

atau jasa yang dibintanginya bisa efektif dalam mempengaruhi 

respon konsumen adalag sebagai berikut: 

3. Dapat dipercaya (trustworthiness) 

Diartikan sebagai keyakinan dan kepercayaan yang 

dimiliki oleh pemberi pesan, sehingga orang tersebut 

dianggap terpercaya.Hal ini berdasarkan pada kemampuan 

untuk dipercaya, kejujuran serta integritas dari celebrity 

endoerser.Seorang celebrity endorser harus dapat meyakinkan 

konsumen bahwa dirinya tidak berusaha untuk memanipulasi 

serta bersikap objektif dalam mempresentasikan sebuah 

produk atau jasa.Dengan melakukan hal ini, celebrity 

menetapkan diri sebagai orang yang dapat dipercaya. 

Kepercayaan konsumen terhadap celebrity endorser dapat 

diperoleh melalui informasi tentang kehidupan celebrity 

endorser secara profesional dan pribadi yang tentu saja 

tersedia di media massa. Perusahaan dapat mengambil 

manfaat dari nilai kepercayaan degan memilih endorser yang 

dianggap jujur, dapat dipercya, dan diandalkan orang. 

4. Keahlian (Expertise) 

Diartikan sebagai keahlian yang dimiliki oleh pemberi 

pesan kaitannya dengan merek yang diiklankannya.Tinggi 

rendahnya expertise seorang selebriti dilihat dari pengetahuan, 

pengalaman, serta keterampilan. Hal ini berdasarkan pada 

pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki sebagai seorang 

endorse. Sangatlah penting bagi perusahaan unruk memilih 

celebrity endorser yang tepat karena diharapkan celebrity 

tersebut mampu lebih persuasive dalam mengubah pendapat 

konsumen. 

5. Daya Tarik (Attractiveness) 

  Diartikan sebagai daya tarik fisik selebriti. Hal ini 

berdasarkan pada sejumlah karakteristik fisik yang dapat 

dilihat dari diri selebrii tersebut, attractiveness bukan hanya 

menarik dari segi fisik namun juga meliputi sejumlah 

karakteristik yang dapat dilihat khalayak dalam diri endorser, 

kecerdasan, sifat kepribadian, gaya hidup dan sebagainya. 



 

 

 

40 

6. Kagum/Rasa Hormat (Respect) 

Diartikan sebagai kualitas yang menjadi pujian atau 

penghargaan seseorang dikarenakan prestasi atau kepandaian 

selebriti. Tinggi rendahnya respect seseorang selebriti dilihat 

dari kemampuan acting, kecakapan atletis, dan kepribadian 

yang menarik. Hal ini berdasarkan pada seorang endorser 

yang dikagumi dan dihormati oleh pembeli karena 

kepribadiannya dan prestasinya. 

7. Kesamaan (Similarity) 

Diartikan sebagai tingkatan dimana selebriti dianggap 

memiliki kesamaan dengan audiens misalnya usia, jenis 

kelamin, suku, dan sebagainya. Semakin banyak kesamaan 

dan kemiripan antara sumber dengan konsumen makaiklan 

tersebut akan semakin menarik perhatian konsumennya. Hal 

ini merupakan atribut yang penting karena lebih mudah bagi 

konsumen untuk berhubungan dengan seorang endorser yang 

memiliki karakteristik yang sama dengan diri konsumen 

tersebut. 

Pemilihan selebriti  menjadi endorser diperlukan beberapa 

pertimbanagn salah satunya karakteristik yang dapat 

mewakilkan produk/jasa, dengan adanya kecocokan karakter 

endorser terhadap produk/jasa yang dipromosikannya sangat 

mempengaruhi dan menarik minat beli dalam meningkatkan 

penjualan.saat ini tentunya banyak diluar sana yang 

berbondong-bondong ingin menjadi seorang selebgram karena 

selebgram sendrir saat ini sudah bisa menjadi sebuat profesi 

yang sanat menjanjikan. Keuntungan menjadi seorang 

selebgram antara lain: 

1) Popularitas  

2) Memiliki pundi pundi uang  

3) Relasi bertambah  

4) Memiliki banyak fans  

5) Sering mendapat tawaran endo 
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3. Peran selebgram endorsment 

Beberapa oeraan selebriti sebagai model iklan yang bisa 

digunakan dalam perusahaan untuk sebuah iklan yaitu sebagai 

berikut: 

1) Membuktikan (Testimonial), apabila selebriti yang 

bersangkutan memakai produk yang diiklankan maka 

dapat memberikan bukti atau kesaksian tentang kualitas 

maupun keuntungan dari produk tersebut. 

2) Pendukung (Endorsment), ada saatnya seorang selebriti 

diminta untuk membintangi suatu iklan yang bukan 

keahliannya dibidang tersebut. 

3) Peran (Aktor), biasanya selebriti diminta untuk 

melakukan promosi suatu produk yang berkaitan dengan 

peran yang sedang dibintanginya dalam suatu program. 

4) Juru bicara (Spokeperson), selebriti mempromosikan 

produk dalam kirun waktu tertentu masuk ke dalam 

kelompok peran. Penampilan mereka akan dihubungkan 

dengan merek atau produk yang dipromosikannya. 

Seorang selebriti memiliki kekuatan untuk dimanfaatkan 

sebagai alat untuk membujuk, merayu, ataupun 

mempengaruhi konsumen, yang menjadi sasaran, yaitu 

dengan popularitas yang dimilikinya dan diharapkan mampu 

menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian 

terhadap produk yang diiklankan.
62

 

 

D. Iklan  

1. Pengertian iklan  

Periklanan merupakan salah satu dari alat yang paling 

umum digunakan perusahaan untuk mengarahkan komunikasi 

persuasive pada pembeli dan masyarakat. Kotlet mengatakan 

bahwa perilanan sebagai segala bentuk penyajian dan promosi 
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ide dan jasa secara non personal oleh suatu sponsor tertentu 

yang memerlukan pembayaran.
63

 

Ditinjau dari segi komunikasi massa, periklanan 

(advertisement) merupakan proses komunikasi yang efektif 

dan melibatkan sponsor tertentu, yaitu pemasang iklan 

(produsen) atau lazim disebut “pengiklan”. Dalam 

penndekatan bisnis media, pengiklan adalah orang yang 

membayar jasa sebuah media massa atau publikasi atau 

penayangan iklan. Biasanya iklan dibuat atas dasar pesanan 

pemasang iklan oleh sebuah agen atau biro iklan atau bisa saja 

oleh bagian humas (public relations) sebagai lembaga 

pemasang iklan yang bersangkutan.
64

 

Kasali mengatakan bahwa iklan didefinisikan sebagai 

pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada 

masyarakat lewat suatu media.Namun demikian untuk 

membedakannya dengan pengumuman biasa, iklan lebih 

diarahkan untuk membujuk orang supaya membeli.
65

 Dari 

definisi diatas dapat disimpulkan bahwa iklan adalah proses 

penyampaian pesan berupa produk atau melalui media massa, 

dengan tujuan untuk membujuk para konsumen atau khalayak 

menggunakan dan memberikan pesan merek terhadap suatu 

produk atau jasa pengiklan/produsen. 

Dalam iklan terdapat beberapa komponen penyusunan 

pesan pada iklan yang akan disampaikan kepaa audiens. 

Merancang pesan iklan memerlukan pemecahan atas empat 

masalah yaitu apa yang dikatakan (isi pesan), bagaimana 

mengatakannya secara logis (struktur pesan), bagaimana 

mengatakannya secaa simbolis logis (format pesan), 

bagaimana mengatakannya secara simbolis (sumber pesan), 

dan siapa yang harus menyampaikan. 
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a. Isi pesan 

Konsep tentang produk akan menentukan isi 

pesan. Umumnya pengiklan akan mencari daya tarik 

berupa tawaran penjualan yang khas. 

b. Struktur pesan 

Selain bertumpu pada isi pesan, efektifitas iklan 

juga dipengaruhi oleh struktur pesan.Beberapa penelitian 

telah mengungkapkan hubungan antara isi pesan dengan 

pengambilan keputusan, argument bersisi tunggal dan 

bersisi ganda, serta urutan penyajiannya.Pengiklan lebih 

suka menyodorkan kesimpulan bagi audiens daripada 

membiarkan mereka mengambil kesimpulan sendiri. 

c. Format pesan  

Pengiklan sebaiknya memiliki format pesan yang 

kuat.Untuk iklan cetak, pengiklan harus menemukan 

judul, teks, iklan, ilustrasi dan warna. Jika iklan disiarkan 

di radio,harus dipilih kata-kata, kualitas suara dan 

vokalnya. Pesan juga bisa disampaikan dalam bentuk 

produk atau kemasannya.Dalam hal ini yang harus 

dicermati adalah warna, bentuk, ukuran, bau dan tekstur. 

d. Sumber pesan  

Pesan iklan dapat disampaikan lebih menarik 

dengan menggunakan peran para pendukung sebagai 

bintang, seperti selebritis, penyanyi, pembalap, koboi, 

model, tokojh kartun, tokoh bisnis, bintang olahraga, 

pakar, dalang atau pelawak tenar,dan sebagainya. Pesan 

yang ditawarkan oleh umber yang terkenal dan menarik, 

umumnya mampu menjaring perhatian dan recall yang 

lebih tinggi.
66

 

 

2. Bentuk-betuk iklan 

Secara garis besar, iklan terdiri dari beberapa jenis yang 

digplongkan menjadi tujuh kategori utama, yakni: 
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a. Iklan konsumen, yaitu suatu bentuk iklan yang 

mempromosikan produk yang secara umum dikonsumsi 

atau digunakan masyarakat. 

b. Iklan antarbisnis, yaituiklan yang mempromosikan 

produk-produknya kepada perusahaan-perusahaan lain 

dan tidak kepada konsumen. 

c. Iklan perdagangan, yaitu iklan yang dibuat secara khusus 

untuk ditujukan kepada agen, distributor, dan pedangan-

pedagang besar. 

d. Iklan eceran, yaitu iklan yang dibuat oleh perusahaan 

untuk mempromosikan produksinya kepada pihak-pihak 

pengecer. 

e. Iklan keuangan, yitu iklan ini sering juga kita lihat 

diberbagai media seperti iklan bank, iklan tabungan, iklan 

asuransi, iklan investasi, dll. 

f. Iklan langsung, yaituiklan yang menggunakan media pos 

dan langsung sampai kepada tujuan. Misalnya iklan 

dengan menggunakan e-mail. 

g. Iklan rekrutmen, yaitu bentuk dari iklan yang tujuan 

utamanya merekrut pegawai atau pekerjayang tentunya 

sesuai dengan persyaratan.
67

 

 

3. Tujuan iklan 

Iklan bertujuan untuk meraih pencapaian perspektif 

positif.Tujuan iklan untuk konsumen yaitu sumber informasi 

konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian.Tujuan 

iklan bagi sebuah perusahaan adalah untuk mempengaruhi 

sikap, persepsi, dan pengetahuan serta perilaku konsumen 

sehingga konsumen berperilaku sesuai dengan yang 

diinginkan perusahaan, yaitu membeli dan menggunakan 

produknya. Adapun tujuan iklan ditinjau dari sifatnya sebagai 

berikut: 
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a. Iklan informatif, bertujuan untuk membentuk atau 

menciptakan kesadaran atau pengenalan dan pengetahuan 

tentang produk atau fitur-fitur dari produk yang sudah 

ada. 

b. Iklan persuatif, bertujuan untuk menciptakan kesukaan, 

preferensi, dan keyakinan, sehingga konsumen mau 

membeli dan menggunakan barang atau jasa. 

c. Iklan yang menguatkan, bertujuan untuk meyakinkan 

konsumen bahwa produk mereka adalah pilihan yang 

tepat. 

 

4. Sasaran periklanan 

Sasaran periklanan berbeda-beda dari suatu pasar ke 

pasar lainnya.Periklanan tidak secara langsung membukukan 

penjualan. Penjualan merupakan fenomena multi tahap dan 

periklanan dapat digunakan untuk pengalihan pelanggandari 

satu tahap ke tahap berikutnya (simamora,2000:790). 

Periklanan digunakan untuk: 

a. Menciptakan kesadaran 

b. Tindakan pemacu 

c. Mempertahankan minat 

d. Memposisikan produk dari perusahaan 

e. Meningkatkan pemakaian produk perusahaan 

f. Memperbanyak jumlah pesanan 

g. Menemukan pelanggan baru 

h. Membantu para perantara pemasaran 

 

5. Media periklanan 

Dalam melakukan periklanan, pemilihan media yang tepat 

sangat di butuhkan.Jadi, jangan sampai iklan yang kita buat 

atau yang kita pasang salah sasaran atau kurang tepat 

sehingga menyebabkan iklan yang kita buat percuma.Menurut 

Lee (2007:225) pemilian media yang tepat untuk 

berkampanye iklan dalam rangka membuat pelanggan 

menjadi tahu, paham, menentukan sikap, hingga melakukan 

pembelian adalah suatu langkah penting dalam kegiatan 
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kampanye periklanan. Berikut ini adalah tabel dari berbagai 

media iklan beserta kelebihan dan kekurangannya: 

Tabel 2 

Kelebihan dan Kelemahan Media Periklanan 

Media Keunggulan Kelemahan 

Televisi Jangkauan luas, gabungan 

antara pandangan, suara, dan 

gerakan, menarik indera, 

menarik minat, jangkauan 

luas. 

Biaya mahal, banyak 

gangguan, 

pembeberan terlalu 

cepat, penonton 

kurang selektif 

Internet Selektivitas tinggi, biaya 

murah, cepat, memungkinkan 

terjadinya interaksi. 

Dampak yang relatif 

rendah; tergolong 

media yang baru 

Media 

cetak 

Fleksibel, tepat waktu, 

menjangkau pasar local 

dengan baik, mudah diterima, 

memiliki kepercayaan tinggi. 

Umurnya pendek, 

kualitas rendah, 

kecil kemungkinan 

diteruskan antar 

pembaca. 

Pos 

langsung 

Selektivitas audiens yang 

tinggi, fleksibel, tidak ada 

iklan pesaing dalam media 

yang sama, memungkinkan 

adanya personalisasi 

Relatif mahal, 

terkadang dianggap 

sebagai “junkmaill” 

atau pesan sampah. 

Majalah  Pemilihan geografis dan 

demografis yang tinggi, 

memiliki kredibilitas dan nilai 

prestisi, berkualitas tinggi, 

panjang umur dan mudah 

berpindah antar audiens. 

Biaya penyewaan 

iklan jangka 

panjang, biaya 

tinggi, tidak ada 

garansi dari 

poitioning iklan. 

Radio  Diterima dengan baik di 

daerah local, pemilihan 

demografis dan geografis 

yang tinggi, murah.  

Hanya berupa suara, 

terlalu cepat, 

konsumen yang 

terbagi-bagi, kurang 
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mendapat perhatian. 

Iklan 

outdor 

Fleksibel, dapat diulang, 

murah, persaingan iklan yang 

rendah, selektivitas posisional 

yang baik. 

Khalayak tidak 

selektif, kreatifitas 

terbatas. 

Sumber Data : Kotler dan Amstrong, Principes pf marketing, 2010 

 

E. Minat beli 

1. Pengertian Minat Beli 

Minat yang timbul dalam diri pembeli seringkali 

berlawanan dengan kondisi keunangn yang dimiliki.Minat beli 

konsumen merupakan keinginan tersembunyi dalam benak 

konsumen. Minat beli konsumen selalu terselubung dalam tiap 

diri individu yang mana tak seorang pun bisa tahu apa yang 

diinginkan dan diharapkan oleh konsumen. Minat beli sendiri 

menurut howard Sheth (1969) adalah sesuatu yang 

berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli 

produk terrentu serta berapa banyak unit produk yang 

dibutuhkan pada periode tertentu.
68

 Dengan kata lain minat 

beli merupakan pernyataan atau respon dari komnsumen 

terhadap produk/jasa yang dibutuhkan sebelum melakukan 

pembelian. 

Sedangkan menurut Schiffman dan Kunuk 

mendefinisikan minat beli sebagai salah satu aspek psikologis 

yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap sikap pelaku. 

Minat juga merupaka sumber motivasi yang akan 

mengarahkan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas atau 

tindakan.
69

 Jadi minat beli merupakan tahap dimana 

konsumen membentuk pilihan mereka di antara beberapa 

merek yang tergabung dalam beberapa pilihan, kemudian pada 

akhirnya melakukan pembelian pada suatu yang paling 
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Model (Jurnal Ekonomi Perusahaan,2004),h.44 
69Schiffman Dan Krauk, Perilaku Konsumen Edisi 7 (Jakarta: 
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disukainya atau proses yang dilalui konsumen untuk membeli 

suatu barang atau jasa yang didasari oleh bermacam 

kepentingan. 

Dengan demikian minat beli adalah pemusatan perhatian 

terhadap sesuatu yang disertai dengan rasa senang terhadap 

produk/jasa tersebu, kemudia muncul ketertarikan individu 

dan menimbulkan keinginan sehingga timbul perasaan yang 

membuat yakin untuk memilikinya dengan cara membeli. 

 

2. Faktor-faktor yag mempengarhi minat beli 

Menurut swastha dan irawan faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat beli berhubungan dengan perasaan 

emosi, bila seorang merasa senang dan puas dalam membeli 

barang atau jasa maka hal itu akan memperkuat minat 

membeli, kegagalan biasanya menghilangkan minat. Tidak 

ada pembelian yang terjadi jika konsumen tidak pernah 

menyadari kebutuhan dan keinginannya. Penegnalan masalah 

(problem recognition) terjadi ketika konsumen melihat adanya 

perbedaan yang signifikan antara apa yang dia miliki dengan 

apa yang dia butuhkan. Berdasarkan pengenalannya akan 

masalah selanjutnya konsumen mencari atau mengumpulkan 

informasi sebanyak mungkin tentang produk yang diinginkan. 

Terdapat dua sumber informasi yang digunakan ketika menilai 

suatu kebutuhan fisik, yaitu persepsi individual dari tampilan 

fisik dan sumber informasi luar seperti persepsi konsumen 

lain. Selanjutnya informasi-informasi yang telah diperoleh 

digabungkan dengan informasi yang telah dimiliki 

sebelumnya. Semua input berupa informasi tersebut 

membawa konsumen pada tahap dia mengevaluasi setiap 

pilihan dan mendapatkan keputusan terbaik yang memuaskan 

dari perspektif dia sendiri.
70

 Dalam memunculkan minat 

terdapat proses yang sangat panjang hingga melakukan 

keputusan akhir. 
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Konsumen dalam memutuskan untuk membeli atau 

tidak produk/jasa terdapat beberapa pertimbangan. Menurut 

Lucas dan Brith, aspek-aspek yang terdapat dalam 

memunculkan minat beli antara lain: 

a. Perhatian, dengan adanya perhatian dari konsumen 

setelah melihat postingan celebrity endorser, maka 

konsumen akan mencari informasi tentang produk/jasa 

yang dipromosikan selebrti tersebut. 

b. Ketertarikan, setelah adanya perhatian maka akan 

timbul rasa tertarikkonsumen tentang produk/jasa yang 

dipromosikan celebrity endorser  

c. Keinginan, berlanjut pada perasaan untuk mengingini 

atau memiliki suatu produk/jasa yang dipromosikan 

celebrity endorser.  

Dengan demikian,  terdapat beberapa proses dalam 

melakukan keputusan pembelian, mulai dari adanya perhatian 

terlebih dahulu, kemudian adanya ketertarikan dan yang 

terakhir adalah keinginan untuk memiliki produk/jasa 

tersebut.  Penggunaan celebrity endorser dengan selebriti 

yang ada di instagram (selebgram) yang memiliki keahlian 

dan kreatifitas dalam melakukan promosi diharapkan dapat 

mengubah pemikiran calon pembeli untuk melakukan 

pembelian. 

 

3. Minat Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

 Dalam perspektif ekonomiislam yang menjadi tolak 

ukur dari minat beli konsumen adalah minat beli yang 

didalamnya terdapat unsur unsur syariah. Minat beli 

merupakan keinginan yang timbul dari dalam diri konsumen 

untuk mendapatkan suatu barang atau jasa yang 

diinginkan.Dalam Al-Quran berbicara tentang minat terdapat 

pada ayat pertama dari surat pertama turun diperintahnya 

adalah agar kita membaca. Membaca yang dimaksud bukan 

hanya membaca buku atau dalam artian tekstual, akan tetapi 

juga pada semua aspek. Apakah itu tuntunan untuk membaca 

potensi diri, sehingga dengannya kita dapat memahami apa 
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yang sebenarnya menarik minat kita dalam kehidupan ini.
71

 

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS.Al-Alaq ayat 3-5 : 

                                     

“Bacalah Dan Tuhanmu Lah Yang Maha 

Pemurah, Yang Mengajar (Manusia) Dengan Perantara 

Kalam. Dia Mengajar Kepada Manusia Apa Yang Tidak 

Diketahuinya”72
 (QS. Al-Alaq (96) : 3-5) 

 

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwasannya kita 

dianjurkan terlebih dahulu untuk membaca segala sesuatu 

yang tidak kita ketahui khususnya dalam keputusan dalam 

membeli sesuatu. Karna dalam kaitannya dengan pembelian, 

seorang konsumen harus mempunyai keinginan terhadap 

produk terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli 

produk tersebut. 

Selain itu, Sebelum melakukan pembelian, seorang 

penjual harus bisa membangkitkan minat beli konsumen, 

salah satu caranya ialah dengan memperindah tampilan 

produk dan membuat  promosi semenarik mungkin agar calon 

konsumen bisa melihat dan mau mencari informasi mengenai 

produk yang ditawarkan penjual. Dan memang dalam 

melakukan suatu usaha untuk menarik minat beli konsumen 

itu tidak mudah, karena merekalah yang memiliki keputusan 

pembelian.Jadi sebagai penjual harus kreatif agar bisa 

mendapatkan pembeli dan menjadikannya pelanggan. Jika 

usaha yang dilakukan sudah maksimal, pasti akan ada hasil 

yang memuaskan.Sebagaimana firman allah dalam Q.S An-

Najm 39-40 : 
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“Dan Bahwasannya Seorang Manusia Tiada 

Memperoleh Selain Apa Yang Telah Diusahakannya, 

Dan Bahwasannya Usaha Itu Kelak Akan 

Diperlihat(Kepadanya)”73
 (QS. An-Najm (53) : 39-40) 

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa kehendak 

seseorang untuk membeli atau memiliki suatu barang atau jasa 

bisa muncul karena faktor kebutuhan. Kebutuhan ini terkait 

dengan segala sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu barang 

berfungsi secara sempurna. Keinginan adalah terkait dengan 

hasrat dan harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu 

akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun 

suatu barang. Ajaran  Islam tidak melarang manusia untuk 

memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya selama dengan 

pemenuhan tersebut tidak berlebihan maka martabat manusia 

bias meningkat.  Semua yang ada di bumi ini diciptakan allah 

untuk kepentingan manusia, namun manusia diperintahkan 

untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang halal dan baik 

secara wajar, dan tidak berlebihan. Pemenuhan kebutuhan 

ataupun keinginan tetap dibolehkan selama hal itu mampu 

menambah maslahah atau tidak mendatangkan mudharat.
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