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ABSTRAK 

 

 Perkembangan teknologi yang semakin canggih telah 

mempengaruhi gaya hidup masyarakat dengan trend belanja online 

melalui media massa atau internet. Teknologi internet juga dapat 

membantu perusahaan dalam memulai komunikasi interaktif dengan 

konsumen sehingga perusahaan dapat menciptakan electronic word of 

mouth (e-WOM) yang baik terkait produk yang ditawarkan. 

Electronic word of mouth merupakan pernyataan positif maupun 

negatif yang diberikan oleh konsumen aktual, potensial atau 

konsumen sebelumnya mengenai produk atau perusahaan yang 

informasinya tersedia bagi orang-orang ataupun institusi melalui via 

media internet.   

 Permasalahan pada penelitian ini adalah apakah dimensi 

Electronic Word Of Mouth berpengaruh secara parsial dan simultan 

terhadap keputusan pembelian pada marketplace shopeedan 

bagaimana keputusan pembelian dalam perspektif Ekonomi Islam. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh dimensi Electronic Word Of Mouth  terhadap keputusan 

pembelian pada marketplace shopee secara parsial, secara simultan 

dan untuk mengetahui serta menganalisis keputusan pembelian dalam 

perspektif Ekonomi Islam.Metodologi penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif. Sumber data berupa data primer dan data 

sekunder. Sampel pada penelitian ini berjumlah 92 responden yaitu 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan menggunakan 

teknik random sampling.Dengan menggunakan uji validitas, uji 

reliabilitas dan uji prasyarat yang menggunakan uji normalitas dan uji 

linearitas. Proses analisis data menggunakan analisis regresi lenier 

berganda dengan alat pengolahan data SPSS 20. 

Berdasarkan hasil penelitian pada taraf signifikansi 5% atau 

0,05 menunjukkan Secara Parsial, dimensi electronic word of mouth 

yaitu pada dimensi intensitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Variabel valensi opini berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian yang memiliki 

nilai signifikan sebesar 0,045< 0,05. Selanjutnya, variabel konten 

memiliki nilai signifikan sebesar 0,006< 0,05, pengujian ini 

ii 



menunjukkan bahwa H0 ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa 

variabel konten berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

keputusan pembelian. Sedangkan Secara simultan dimensi electronic 

word of mouth yaitu intensitas, valensi opini dan konten memiliki 

pengaruh terhadap keputusan pembelian hal ini dapat dibuktikan 

dengan didapatkan fhitung> ftabel  yaitu sebesar 22,814> 2,71 dengan 

angka signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa dimensi electronic word of mouth berpengaruh secara simultan 

terhadap keputusan pembelian. Keputusan pembelian pada 

marketplace shopee dipengaruhi oleh dimensi electronic word of 

mouth, hal ini dapat dibuktikan oleh nilai R
2
 sebesar 43,7% sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian. Sedangkan 

dimensi electronic word of mouth dalam perspektif ekonomi islam 

belum sepenuhnya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi 

muhammad SAW dalam berbisnis berupa sifat Shiddiq, Fathanah, 

Amanah, dan Tabligh. Dalam bisnis modern, saat ini masih sering 

ditemui sebagian pembisnis melakukan hal-hal yang kurang terpuji 

dalam melakukan penawaran produknya yang dilarang dalam islam, 

seperti penawaran dan pengakuan (testimoni) fiktif, iklan yang tidak 

sesuai deskripsi gambar yang tidak sesuai dengan barang yang 

sebenarnya. Maka dari itu islam memerintahkan untuk selalu berhati-

hati dalam mengambil keputusan pembelian dan berhati-hati dalam 

menyampaikan suatu berita agar tidak menyesali perbuatannya 

dikemudian hari. 

 

Kata Kunci : Electronic Word Of Mouth (e-WOM),Marketplace, 

Purchasing Decision 
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ABSTRACT 

 

The development of increasingly sophisticated technology has 

influenced people's lifestyles with online shopping trends through 

mass media or the internet. Internet technology can also assist 

companies in initiating interactive communication with consumers so 

that companies can create good electronic word of mouth (e-WOM) 

related to the products offered. Electronic word of mouth is a positive 

or negative statement given by actual, potential or previous 

consumers about a product or company whose information is 

available to people or institutions via the internet. 

The problem in this study is whether the dimensions of 

Electronic Word Of Mouth partially and simultaneously influence 

purchasing decisions on the shopee marketplace and how buying 

decisions are in the perspective of Islamic Economics. The purpose of 

this study was to determine and analyze the influence of the Electronic 

Word Of Mouth dimension on purchasing decisions in the shopee 

marketplace partially, simultaneously and to determine and analyze 

purchasing decisions in the perspective of Islamic Economics. This 

research methodology uses quantitative methods. Sources of data in 

the form of primary data and secondary data. The sample in this study 

amounted to 92 respondents, namely students of the Faculty of 

Economics and Islamic Business using a random sampling technique. 

By using validity test, reliability test and prerequisite test using 

normality test and linearity test. The data analysis process uses 

multiple linear regression analysis with SPSS 20 data processing 

tools. 

Based on the results of the study at a significance level of 5% 

or 0.05, it shows partially, the electronic word of mouth dimension, 

namely the intensity dimension, has a positive and significant effect on 

purchasing decisions with a significant value of 0.046 <0.05. The 

valence variable of opinion has a positive and significant effect on 

purchasing decisions which has a significant value of 0.045 <0.05. 

Furthermore, the content variable has a significant value of 0.006 

<0.05, this test shows that H0 is rejected, and it can be concluded that 

the content variable has a positive and significant effect on the 
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purchasing decision variable. Meanwhile, the dimensions of 

electronic word of mouth simultaneously, namely intensity, opinion 

valence and content have an influence on purchasing decisions, this 

can be proven by getting fcount > ftable, which is 22.814 > 2.71 with 

a significance number of 0.000 <0.05, it can be concluded that the 

dimensions of electronic word of mouth have a simultaneous effect on 

purchasing decisions. Purchasing decisions on the shopee 

marketplace are influenced by the dimensions of electronic word of 

mouth, this can be proven by the R2 value of 43.7% while the rest is 

influenced by other factors outside the study. While the dimensions of 

electronic word of mouth in the perspective of Islamic economics are 

not fully in accordance with what was exemplified by the Prophet 

Muhammad SAW in doing business in the form of the characteristics 

of Siddiq, Fathanah, Amanah, and Tabligh. In modern business, it is 

still often found that some businessmen do things that are not 

commendable in offering products that are prohibited in Islam, such 

as fictitious offers and confessions (testimonials), advertisements that 

do not match the description of the image that does not match the 

actual goods. Therefore Islam commands to always be careful in 

making purchasing decisions and be careful in conveying a news so as 

not to regret his actions in the future. 

 

Keywords: Electronic Word Of Mouth (e-

WOM),Marketplace,Purchasing Decision 
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MOTTO 

 

                            

              

seorang yang fasik datang orang yang beriman! Jika se-Wahai orang

kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar 

kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan 

(kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. 

(QS. Al-Hujurat : 6) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

  Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang 

jelas dan memudahkan dalam memahami proposal penulisan 

skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan 

makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini, 

dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 

kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang 

digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses 

penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.  

Adapun Judul skripsi ini berjudul “PENGARUH DIMENSI 

ELECTRONIC WORD OF MOUTH (e-WOM)  TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN DI MARKETPLACE SHOPEE 

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.” Untuk itu perlu 

diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai 

berikut : 

1. Pengaruh merupakan dorongan atau bujukan yang bersifat 

membentuk atau merupakan suatu efek.
1
 

2. Electronic Word Of Mouth (e-Wom) adalah suatu bentuk 

kesediaan konsumen secara sukarela memberikan pendapat 

kepada konsumen lain untuk membeli atau memakai produk 

dari suatu perusahaan dengan menggunakan media internet.
2
 

3. Keputusan Pembelian adalah hasil proses pemikiran yang 

berupa pemilihan satu diantara beberapa alternatif pilihan 

                                                             
1 Hugiono, dan Poerwantana, PengantarIlmu Sejarah, Jakarta : Rineka 

Cipta, 1992. 
2
Serly Puspita Dewi, Pengaruh Komunikasi Electronic Word Of Mouth Dan 

2
Serly Puspita Dewi, Pengaruh Komunikasi Electronic Word Of Mouth Dan 

SecurityTerhadap Buying Interest Melalui Trust Sebagai VariabelIntervening Pada 

Online Shop Shopee(Studi Kasus Pada Mahasiswa Ust Yogyakarta), Jurnal Ekobis 

Dewantara Vol. 3 No. 1 Januari 2020 



 
 
2 

yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang 

dihadapinya.
3
 

4. Marketplace adalah sekumpulan tempat berjualan online di 

internet yang menjual produk-produk atau jasa tertentu.
4
 

5. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang didasari 

oleh nilai-nilai islam.
5
 

Berdasarkan penegasan dari istilah dalam judul diatas, 

maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul ini 

secara keseluruhan adalah “PENGARUH DIMENSI 

ELECTRONIC WORD OF MOUTH (e-WOM)  TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN DI MARKETPLACE SHOPEE 

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Angkatan 2018 

UIN Raden Intan Lampung)”. 

 

B. Latar Belakang 

Di era digital ini, pesatnya perkembangan teknologi dan 

informasi telah menyebabkan perubahan gaya hidup masyarakat 

dengan melakukan tren belanja online dimana yang tadinya 

masyarakat melakukan transaksi dengan datang langsung 

ketempat, namun karena teknologi yang semakin canggih maka 

transaksi yang biasa dilakukan berubah sistemnya menjadi 

online. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang melakukan 

gaya hidup yang demikian membuat pengusaha mengambil 

tindakan dan semakin berpikir kritis dalam hal strategi dengan 

                                                             
3Sheila Fitria Nurjanah, Rini Rahayu Kurniati, Daris Zunaid,Pengaruh E-

Commerce Terhadap Keputusan Pembelian Pada Belanja Online Shopee (Studi Pada 
Konsumen Belanja Online Mahasiswa Universitas Islam Malang), Vol. 8, No. 3, 1 

Agustus 2019, Hal. 154-162 
4Pratiwi Arbaini,Zakariahwahab,Marlinahwidiyanti,”Pengaruh Consumer 

Online Rating Dan Review Terhadap Keputusan Pembelian Pada Pengguna 
Marketplace Tokopedia”, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Volume 7 No 1 2020 Hlm.25 

- 33 
5
Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI),”Ekonomi 

Islam”,(PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta:2014) 
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memanfaatkan media sosial atau sebuah teknologi informasi. 

Sehingga dengan perkembangan teknologi dan informasi ini pula 

menimbulkan persaingan bisnis yang semakin ketat. Hal ini 

memungkinkan produsen atau pengusaha untuk berpikir kritis, 

kreatif, dan inovatif tentang perubahan yang terjadi di bidang 

sosial, budaya, politik, dan ekonomi.  

Saat ini banyak pengusaha menggunakan transaksi online atau 

toko online untuk pemasaran dan perdagangan. Transaksi online 

adalah transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara 

online melalui internet, dan tidak ada kontak langsung antara 

pembeli dan penjual.
6
Strategi pemasaran online Pemasaran 

mencakup aktivitas yang berkaitan dengan penjualan, periklanan, 

promosi, dan penetapan harga. Strategi pemasaran online atau 

yang biasa disebut onlinemarketing strategy adalah segala upaya 

(bisnis) untuk memasarkan produk atau jasa melalui atau 

menggunakan media online (yaitu media internet). 

  Perkembangan industri perdagangan melalui elektronik atau 

e-commerce yang semakin pesat dan semakin dinamis 

mendorong pertumbuhan ekonomi serta memberikan manfaat 

baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas 

perdagangan.
7E-commerce memberikan banyak kemudahan bagi 

pembeli dan penjual. Untuk penjual e-commerce, pemasaran 

menjadi lebih mudah, dan untuk pembeli e-commerce 

memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi terhadap 

produk atau jasa yang diinginkan. Kemudahan berbelanja melalui 

e-commerce menjadi salah satu alasan mengapa perilaku 

konsumen diubah dari membeli melalui toko offline menjadi 

membeli melalui toko online atau e-commerce. Data nilai 

                                                             
6Dini Setyorini 1), Ety Nurhayaty 2), Rosmita,”Pengaruh Transaksi Online 

(E-Commerce) Terhadap Peningkatan Laba Umkm (Studi Kasus Umkm Pengolahan 

Besi Ciampea Bogor Jawa Barat)”,Jmm Online Vol.3, No.5, 501-509. 
7
Zuyyina Rahma Zalni1. Abror 2,” Pengaruh Reputasi, Electronic Word Of 

Mouth Dan Web QualityTerhadap Kepercayaan Pelanggan Shopee Di Kota Padang”, 

Jurnal Kajian Manajemen Dan Wirausaha Volume 01 Nomor 02 2019ISSN: Online 

2655-6499 
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transaksi e-commerce di seluruh dunia (khususnya Indonesia) 

juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Belanja online pasti akan berdampak positif dan negatif. 

Untuk meminimalkan efek negatif tersebut, konsumen perlu 

waspada dalam membuat keputusan pembelian secara online. 

Oleh karena itu, konsumen perlu memiliki informasi sebanyak 

mungkin mengenai toko online, produk yang akan dibeli, harga 

produk, sistem pengiriman dan metode pembayaran.
8
 

Melalui toko online, pembelian tidak terhalang oleh kondisi 

terpencil dan dapat diakses dimana saja sehingga memudahkan 

konsumen dalam mencari toko online. Berbagai informasi yang 

diterima dan keinginan yang kuat terhadap produk yang 

ditawarkan akan menggugah minat masyarakat untuk membeli 

produk di toko online karena proses pengambilan keputusan 

belanja online adalah mencari informasi, membandingkan 

alternatif yang ada dan mengambil keputusan. Pada tahap 

pencarian informasi, konsumen akan mencari referensi secara 

online dari mana saja, dan informasi yang dicari berupa pendapat 

orang lain yang mendapatkan keuntungan dari pembelian produk 

tersebut. Konsumen cenderung membeli melalui toko online yang 

dinilai nyaman bagi konsumen untuk berbelanja.
9
 

Komunikasi pemasaran sekarang menjadi jenis komunikasi 

pemasaran modern yang memungkinkan konsumen dengan 

mudah memperoleh informasi dan membandingkan beberapa 

produk serupa sebelum membeli barang. Dengan menggunakan 

informasi yang diperoleh dari internet, konsumen dapat 

mengetahui lebih banyak tentang produk dan perusahaan, 

sehingga konsumen dapat mengambil keputusan pembelian yang 

tepat. 

                                                             
8
Sri Hardianti,” Pengaruh Iklan Dan Word Of Mouth Terhadap 

MinatBerbelanja Online Melalui Aplikasi Shopee PadaMahasiswa Fakultas Ekonomi 

Dan BisnisUniversitas MuhammadiyahSumatera Utara”, Skripsi  Fakultas Ekonomi 

Dan BisnisUniversitas Muhammadiyah Sumatera UtaraMedan2019 
9Pudji Utomo, Endang dan Yohanes Suhari, “Kepercayaan Terhadap 

Internet Serta Pengaruhnya Pada Pencarian Informasi dan Keinginan Membeli Secara 

Online”. Journal Dinamika Informatika 
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Zaman sekarang kita akan sulit menemukan orang yang tidak 

mengetahui akan adanya internet, karena sebagian masyarakat 

atau penduduk didunia pasti mengetahui akan sebuah internet. 

Terutama di Indonesia yang penduduknya banyak sekali yang 

menggunakan internet baik tua atau muda, anak-anak atau 

dewasa semuanya menggunakan internet dengan kebutuhan yang 

berbeda dan dalam segala hal keperluan lainnya. Berikut data 

penetrasi pengguna internet di Indonesia pada tahun 2019-2020 

(Q2) yang penulis dapatkan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII.com) 

 

Sumber Data : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII.com) 

Gambar 1.1 

Grafik Penetrasi Pengguna Internet Di Indonesian Tahun 

2019-2020 (Q2) 

 

Dari gambar grafik diatas terkait penetrasi pengguna 

internet Indonesia 2019 -2020 (Q2), total pengguna internet 

Indonesia saat ini mencapai 196,7 juta pengguna dengan 

penetrasi 73,3 persen dari total populasi Indonesia sekitar 266,9 

juta. Jumlah pengguna internet tersebut meningkat signifikan 

73.7 64.8 

196.7 
171.1 

8.9 10.12 

266.91 264.16 

2019-2020 2018

Penetrasi Pengguna (%)

Pengguna Internet (Juta)

https://www.beritasatu.com/tag/pengguna-internet
https://www.beritasatu.com/tag/pengguna-internet
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dibandingkan hasil survei 2018 yang mencapai 171,1 juta 

pengguna internet dengan penetrasi 64,8 persen. Pada tahun ini 

terdapat pertumbuhan sebanyak 8,9% pengguna internet. 

Di Indonesia saat ini mulai banyak bermunculan marketplace 

baru yang menambah daftar marketplace lama yang lebih dulu 

muncul, seperti Shopee,Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. 

Marketplace berisikan banyak toko online yang menjual produk-

produknya, hal ini berbeda dengan online shop yang hanya 

berisikan satu toko yang berjualan. Marketplace adalah 

sekumpulan tempat berjualan online di internet yang menjual 

produk-produk atau jasa tertentu.
10

 Yang merupakan portal bisnis 

dalam e-commerce yang menawarkan berbagai macam jenis 

produk kebutuhan sehari-hari seperti elektronik, perlengkapan 

rumah tangga, produk kecantikan, pakaian, perlengkapan 

olahraga, buku, dan lain-lain. Salah satu marketplace yang paling 

diminati oleh pelanggan adalah Shopee. 

Semakin banyaknya marketplace yang ada di Indonesia, 

membuat marketplace saling menunjukkan eksistensi mereka 

dalam hal pelayanan, baik dari barang maupun jasa yang mereka 

sediakan. Berikut beberapa marketplace di Indonesia yang 

termasuk banyak diminati oleh konsumen untuk berbelanja online 

pada Kuartal III tahun 2020 yang penulis dapatkan di laman 

Databoks: 

 

                                                             
10Pratiwi Arbaini,Zakariahwahab,Marlinahwidiyanti,”Pengaruh Consumer 

Online Rating Dan Review Terhadap Keputusan Pembelian Pada Pengguna 

Marketplace Tokopedia”, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Volume 7 No 1 2020  
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Sumber Data : databoks.com 

Gambar 1.2 

Pengunjung Bulanan Situs E-Commerce Kuartal III 2020 

 

Dari tabel diatas memperlihatkan data jumlah penduduk 

indonesia yang berbelanja dengan sistem online, dimana Shopee 

memimpin sebagai e-commerce dengan pengunjung situs terbesar 

pada kuarta III 2020, yakni mencapai 96,5 juta. Posisi selanjutnya 

ditempati Tokopedia dengan 85 juta, Selanjutnya Bukalapak 

dengan 31,4 juta. Lalu, Lazada dengan 22,7 juta. Pengunjung 

web bulanan diambil dari situs SimilarWeb dengan rata-rata 

pengunjung website sepanjang kuartal III 2020. Toko online 

berasal dari daftar pemain e-commerce dari website resmi iDEA 

(Indonesian E-Commerce Association). 

Didukung dengan semakin banyaknya portal-portal yang terus 

berkembang, dan juga dari kecanggihan-kecanggihan dari 

Handphone, yang dimana konsumen mengetahui semua produk 

salah satunya dari Komunikasi Electronic Word Of 

Mouth.11
Teknologi internet juga dapat membantu perusahaan 

                                                             
11

Serly Puspita Dewi, Pengaruh Komunikasi Electronic Word Of Mouth 

Dan Security Terhadap Buying Interest Melalui Trust Sebagai Variabel Intervening 
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dalam memulai komunikasi interaktif dengan konsumen sehingga 

perusahaan dapat menciptakan electronic word of mouth (e-

WOM) yang baik mengenai produk yang ditawarkan. 

Menurut Kotler dan Keller pemasaran dari mulut ke mulut 

atau Electronic Word of Mouth (eWOM)  adalah komunikasi 

lisan, tertulis, dan elektronik antar masyarakat yang berhubungan 

dengan keunggulan atau pengalaman membeli atau menggunakan 

produk atau jasa. Sedangkan menurut Hennig-Theurau et 

al.,Electronic Word of Mouth (eWOM) adalah bentuk komunikasi 

pemasaran berisi tentang pernyataan positif ataupun negatif yang 

dilakukan oleh pelanggan potensial, pelanggan maupun mantan 

pelangan tentang suatu produk atau perusahaan, yang tesediabagi 

banyak orang melalui media internet.
12

 Dan menurutKeitzman 

dan Canhoto, e-WOM mengacu pada pernyataan berdasarkan 

pengalaman positif, netral, atau negatif yang dibuat oleh 

potensial, aktual atau mantan konsumen tentang produk, layanan, 

merek atau perusahaan yang dibuat tersedia untuk banyak dan 

lembaga melalui internet (melalui situs web, jaringan sosial, 

pesan instan, news feed, dll). Dengan demikan adanya eWOM 

pada era modern memberikan manfaat yang praktis bagi calon 

konsumen dalam mengambil keputusan pembelian.
13

 

Al-Debei menyatakan ada beberapa indikator yang dapat 

digunakan dalam mengukur electronic word ofmouth(e-WOM) 

sebagai berikut:
14

 

1. Intensity, intensitas dalam electronic word of mouth adalah 

banyaknya pendapat yang ditulis olehkonsumen dalan sebuah 

situs. 

                                                                                                                                   
Pada Online Shop Shopee (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ust Yogyakarta), Jurnal 
Ekobis Dewantara Vol. 3 No. 1 Januari 2020 

12
Wildan Syahrul Maulidi,Edriana Pangestuti,” Pengaruh Electronic Word 

Of Mouth (Ewom) Di Instagram Terhadap Minat Berkunjung Dan Dampaknya 

Terhadap Keputusan Berkunjung (Survei Pada Wisata Muara Bengawan Solo, 

Gresik)”, Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)|Vol. 71 No. 1 Juni 2019 
13Loc.cit  
14

Zuyyina Rahma Zalni1. Abror 2,” Pengaruh Reputasi, Electronic Word of 

Mouth dan Web QualityTerhadap Kepercayaan Pelanggan Shopee di Kota Padang”, 

Jurnal Kajian Manajemen dan WirausahaVolume 01 Nomor 02 2019 
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2. Valence of opinion, pendapat konsumen yang positif dan 

negatif mengenai produk, jasa dan brand. 

3. Content, isi informasi dari situs jejaring sosial berkaitan 

dengan produk dan jasa. 

Kegiatan jual beli atau kegiatan transaksi yang dijelaskan 

diatas termasuk kedalam muamalah,  karena didalamnya terdapat 

proses penukaran barang, jasa, atau barang yang memberikan 

pendapatan dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya. 

Termasuk muamalah karena aktivitas tersebut merupakan aktivitas 

perdagangan. Jual beli adalah bentuk dasar dari aktivitas ekonomi 

manusia, dan hal tersebut merupakan aktivitas yang sangat 

dianjurkan oleh Islam. Karena memang jual beli merupakan 

sesuatu yang diperbolehkan. Bahkan terkait jual beli ini telah 

dijelaskan dalam Al-Qur’an. 

Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah Ayat 275. 

                

Artinya :“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba.”.15 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam melarang penjualan produk 

atau jasa yang haram. Setiap bisnis yang dijalankan secara halal 

mulai dari produk, pengelolaan, proses hingga proses distribusi 

juga harus dilakukan dalam lingkungan yang halal. Dengan cara ini 

akan tercipta aktivitas jual beli yang baik tanpa merugikan kedua 

belah pihak dalam transaksi antara pembeli dan penjual.  

Penelitian ini mencoba mengetahui dan mengemukakan bukti 

empiris apakah dimensi electronic word of mouth memiliki 

pengaruh terhadap keputusan pembelian mahasiswa dalam 

berbelanja secara online pada marketplace shopee berdasarkan 

                                                             
15

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjamahan (Bandung:PT. Sygma 

Examedia Arkanleema) 
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perspektif ekonomi islam. 

Masalah lain yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu dapat 

dilihat dari kesenjangan atau perbedaan (Gap) antara kedua jurnal 

penelitian terdahulu, menurut Adeliasari, Vina Ivana, Sienny Thio 

dengan penelitian yang berjudul “Electronic Word of Mouth (e-

WOM) dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Pembelian di 

Restoran dan Kafe Surabaya” dan jurnal Tommi Wijaya dan Eristia 

Lidia Paramita yang berjudul “Pengaruh Electronic Word of Mouth 

(e- WOM) terhadap Keputusan Pembelian Kamera DSLR” yang 

memiliki hasil pendapat bahwa tidak ada pengaruh signifikan e-

WOM terhadap keputusan pembelian sedangakan pada penelitian 

Adeliasari e-WOM memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian baik simultan maupun parsial. 

Berdasarkan latar belakang di atas terutama mengenai 

pengaruh keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen 

terhadap produk-produk yang dijual di Shopee maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH 

DIMENSI ELECTRONIC WORD OF MOUTH (E- WOM) 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI 

MARKETPLACE SHOPEEDALAM PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM”. 

 

C.  Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan pemaparan yang ada dilatar belakang. Adapun 

identifikasi dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut : 

1 Intensitas banyaknya pendapat yang ditulis oleh konsumen 

Shopee dalam sebuah situs jejaring sosial terkait barang,jasa 

dan brand. 

2 Valence of Opinionyang cukup banyak diberikanbaik positif 

atau negatif mengenai produk, jasa dan brandpada 

Marketplace Shopee 
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3 Content informasi dari situs jejaring sosial berkaitan dengan 

produk dan jasa yang terkadang tidak sesuai dengan produk 

dan jasa aslinya. 

4 Ketergantungan masyarakat terhadap belanja online yang 

semakin tinggi, sehingga memunculkan persaingan diantara 

perusahaan Marketplace 

5 Masih adanya keraguan dalam mengambil keputusan 

pembelian dengan reviewer atau meragukan pelaku 

testimoninya.  

Dengan adanya keterbatasan waktu, tenaga, teori-teori dan 

agar penelitian dilakukan lebih mendalam, maka tidak semua 

masalah yang diidentifikasi akan diteliti. Maka peneliti 

memberikan batasan variabel yang akan diteliti serta bagaimana 

hubungan variabel satu dengan lainnya, batasan masalah tersebut 

antara lain : 

1. Variabel yang diangkat dalam penelitian ini terdapat variabel 

dependen yaitu Dimensi Electronic Word Of Mouth (e-WOM), 

serta variabel independen yaitu keputusan pembelian. 

2. Penelitian ini lebih memfokuskan pada pengaruh Dimensi 

eWOM (electronic word of mouth) terhadap keputusan 

pembelian di marketplace Shopee (Studi Kasus Pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 

2018). 

 

D.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka 

rumusan masalah adalah: 

1 Apakah Dimensi Electronic Word Of Mouth Berpengaruh 

Secara Parsial Terhadap Keputusan Pembelian Di 

Marketplace Shopee?  

2 Apakah Dimensi Electronic Word Of Mouth Berpengaruh 

Secara Simultan Terhadap Keputusan Pembelian Di 

Marketplace Shopee? 
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3 Bagaimana Keputusan PembelianDalam Perspektif Ekonomi 

Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

pelaksanaan penelitian ini adalah : 

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis ApakahDimensi 

Electronic Word of Mounth (e-WOM) Berpengaruh Secara 

Parsial Terhadap Keputusan Pembelian Di Marketplace 

Shopee. 

2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Apakah Dimensi 

ElectronicWord Of Mouth (E-WOM)Berpengaruh Secara 

Simultan Terhadap Keputusan Pembelian Di Marketplace 

Shopee. 

3. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Bagaimana Keputusan 

Pembelian Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari 

penelitian ini adalah : 

a. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan serta pengetahuan penulis 

dan sebagai bahan perbandingan antara teori yang diperoleh 

selama perkuliahan, terutama dibidang pemasaran, khususnya 

yang berhubungan dan berkaitan dengan Electronic Word of 

Mouth. 

b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan 

bermanfaat bagi  pihak pengelola marketplace shopee sebagai 

masukan yang dapat menjadi pertimbangan dan menetapkan 

kebijakan dalam upaya memenuhi kebutuhan para konsumen, 

serta sebagai bahan pertimbangan bagimanajemen toko-toko 
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online lainnya dalam meningkatkan reputasi kepercayaan 

pelanggan terhadap penggunaan produknya. 

c. Bagi Konsumen 

Diharapkan konsumen dapat lebih teliti dan bijak dalam 

mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk. Selain 

itu, konsumen seharusnya dapat terlebih dahulu melakukan 

riset dengan mencari informasi yang lengkap mengenai 

spesifikasi produk atau keunggulan dan kelemahan serta tidak 

lupa membandingkan produk yang serupa agar tidak terjadi 

penyesalan atau salah langkah. 

d. Bagi Peneliti Lainya 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi 

bagi penelitian-penelitian berikutnya dengan topik penelitian 

yang sejenis. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Studi Pustaka) 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dengan tinjauan 

pustaka, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan 

“Pengaruh Dimensi Electronic Word Of Mount (e-WOM) 

Terhadap Keputusan Pembelian Di Marketplace Shopee”, yaitu : 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu Yang Relevan Pada Jurnal Nasional 

N

o 

Penulis Judul Metodologi Hasil 

1. Adeliasari

, Vina 

Ivana, 

Sienny 

Thio 

(2014) 

Electronic 

Word-Of-

Mouth (E-

Wom) Dan 

Pengaruhny

a Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

DiRestoran 

Menggunakan 

Teknik  

penelitian kuantitatif 

kausal dengan 

metode regresi linier 

berganda 

Variabel-

variabel 

(intensity, 

valence of 

opinion, dan 

content) e-

WOM 

memiliki 

pengaruh 
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Dan Kafe Di 

Surabaya 

yang positif 

dansignifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian.
16

 

2.   Tommi 

Wijaya 

dan 

Eristia 

Lidia 

Paramita 

(2014) 

Pengaruh 

Electronic 

Word Of 

Mouth (e-

WOM) 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Kamera 

DSLR 

Menggunakan 

metode non pro-

bability sampling, 

dengan teknik 

judgement sampling. 

teknik analisis 

kuantitatif dengan 

menggunakan 

analisis regresi 

sederhana dan uji 

validitas, reliabilitas 

serta uji asumsi 

klasik. 

eWOM tidak 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

Berdasarkan 

hasil analisis 

data pada uji 

hipotesis (uji 

t) yang telah 

dilakukan, 

diperoleh 

signifikansi 

sebesar 0,063 

< 0,005 

artinya 

eWOM tidak 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian.
17

 

3. Nency 

Silviana 

Dewi Ida 

Peran 

Kepercayaa

n Merek 

Pengumpulan data 

melalui kuesioner. 

Teknik analisis 

eWOM 

berpengaruh 

secara positif 

                                                             
16 Adeliasari, Vina Ivana, Sienny Thio, “Electronic Word of Mouth dan 

Pengaruhnya terhadap Keputusan Pembelian di Restoran dan Kafe Surabaya”. Jurnal 

Hospitality dan Manajemen Jasa, Vol.2 (2014), h. 218. 
17Tommi Wijaya dan Eristia Lidia Paramita, “ Pengaruh Electronic Word Of 

Mouth (Ewom) Terhadap Keputusan Pembelian Kamera DSLR”. Seminar Nasional 

dan Call for Paper (Sancall 2014). Research Methods And Organizational 

Studies,ISBN: 978-602-70429-1-9 h. 12-19 
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Bagus 

Sudiksa 

(2019) 

Memediasi 

Electronic 

Word 

Of Mouth 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

dengan uji asumsi 

klasik dan uji sobel. 

dan 

signifikan 

terhadap 

kepercayaan 

merek, 

eWOM 

berpengaruh 

secara positif 

dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian, 

kepercayaan 

merek 

berpengaruh 

secara positif 

dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian, 

serta 

kepercayaan 

merek 

berperan 

signifikan 

memediasi 

eWOM 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

produk 

Maybelline 

di Kota 
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Denpasar.
18

 

 

N

o 

Penulis Judul Metodologi Hasil 

4. Wildan 

Syahrul 

Maulidi 

Edriana 

Pangestuti 

(2019) 

Pengaruh 

Electronic 

Word Of 

Mouth 

(Ewom) Di 

Instagram 

Terhadap 

Minat 

Berkunjung 

Dan 

Dampaknya 

Terhadap 

Keputusan 

Berkunjung  

(Survei 

Pada Wisata 

Muara 

Bengawan 

Solo, 

Gresik) 

Penelitian ini 

menggunakan 

penelitian 

penjelasan. Teknik 

sampling yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

purposive sampling. 

Kuesioner 

digunakan untuk 

metode 

pengumpulan data. 

Penelitian ini 

menggunakan 

analisis deskriptif 

dan analisis jalur.  

Mеnunjukka

n bahwa (1) 

hubungan 

variable 

antara 

eWOM 

dengan minat 

berkunjung 

(2) hubungan 

variabel 

antara 

eWOM 

dengan 

keputusan 

berkunjung 

(3) hubungan 

variabel 

antara minat 

berkunjung 

dengan 

keputusan 

berkunjung 

masing-

masing 

hubungan 

variabel 

memiliki 

yang 

                                                             
18 Nency Silviana Dewi, Ida Bagus Sudiksa, “Peran Kepercayaan Merek 

Memediasi Electronic Word Of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian”. E-Jurnal 

Manajemen, Vol. 8, No. 6, (2019) :3784-3813 ISSN : 2302-8912, h. 3784 
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signifikan 

pоsitif. 

Berdasarkan 

Hasil 

penelitian ini 

maka 

disarankan 

kepada pihak 

pengelola 

wisata MBS 

untuk 

memberi 

perhatian 

khusus akan 

pentingnya 

peran e-

WOM bagi 

pemasaran 

dan 

pemberian 

informasi.
19

 

5. Zuyyina 

Rahma 

Zalni dan 

Abror 

(2019) 

Pengaruh 

Reputasi, 

Electronic 

Word of 

Mouth dan 

Web Quality 

Terhadap 

Kepercayaa

n Pelanggan 

Shopee di 

Kota 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

dalam penelitian ini 

adalah penelitian 

kuantitatif. 

Metodepengumpula

n data pada 

penelitian ini adalah 

menggunakan 

kuesioner.Penelitian 

dilakukan di kota 

Reputasi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepercayaan 

pelanggan 

Shopee di 

Kota Padang, 

Ewom 

berpengaruh 

                                                             
19Wildan Syahrul Maulidi dan Edriana Pangestuti, “Pengaruh Electronic 

Word Of Mouth (Ewom) Di Instagram Terhadap Minat Berkunjung Dan Dampaknya 

Terhadap Keputusan Berkunjung (Survei Pada Wisata Muara Bengawan Solo, 

Gresik)”.Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 71 No. 1 Juni (2019), h. 40 
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Padang Padang pada bulan 

Mei 2019. Teknik 

pengambilan sampel 

pada penelitian ini 

adalah purposive 

sampling. 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Kepercayaan 

pelanggan 

Shopee di 

Kota 

Padang,Web 

quality 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Kepercayaan 

pelanggan 

Shopee di 

Kota 

Padang.
20

 

 

Dari penelitian terdahulu diatas semuanya relevan 

dengan penelitian yang akan penulis ambil dimana pada 

penelitian diatas menjelaskan terkait beberapa variabel yang 

sebagian besar berkaitan dengan variabel yang akan penulis 

teliti, yaitu berupa variabel Electronic Word Of Mouth , 

variabel Keputusan Pembelian serta variabel lain yang diluar 

penelitian yang penulis teliti, walaupun variabel berkaitan 

namun tentunya terdapat pembeda dari penelitian penulis 

yaitu berupa objek dan subjek. Pada penelitian diatas masing-

masing dari penelitian menggunakan metode penelitian yang 

berbeda baik dari uji yang diambil maupun teknik 

pengumpulan datanya, yang disesuaikan dengan jenis 

                                                             
20 Zuyyina Rahma Zalni dan Abror, “Pengaruh Reputasi, Electronic Word 

of Mouth dan Web QualityTerhadap Kepercayaan Pelanggan Shopee di Kota 

Padang”. Jurnal Kajian Manajemen dan WirausahaVolume 01 Nomor 02 2019 ISSN: 

Online 2655-6499, h. 97 
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penelitian. Dari penelitian diatas juga didapat hasil penelitian 

yang berbeda-beda dari penelitian 1 dengan penelitian 

lainnya. Ada yang mendapatkan hasil yang berpengaruh ada 

yang mendapatkan hasil tidak berpengaruh dari variabel 

Electronic Word Of Mouth terhadap Keputusan Pembelian. 

 

Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu Yang Relevan Pada Jurnal Internasional 

N

o 

Penulis Judul  Metodologi Hasil 

1. Lenny C. 

Nawangsari,Chris

tina Catur 

Widayati, Aris 

Edo Crazy (2020) 

Pengaruh 

Celebrity 

Endorsme

nt, Word 

Of Mouth, 

Dan 

Kepuasan 

Pelanggan 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Menggunak

an metode 

survei, 

instrumen 

penelitian 

berupa 

kuesioner. 

Metode 

analisis 

data 

menggunak

an Partial 

Least 

Square. 

Teknik 

pengambila

n sampel 

adalah 

purposive 

sampling 

Terdapat 

pengaruh yang 

signifikan antara 

celebrity 

endorsement 

terhadap 

keputusan 

pembelian, tidak 

ada pengaruh 

antara electronic 

word of mouth 

dengan 

keputusan 

pembelian dan 

terdapat 

pengaruh yang 

signifikan antara 

kepuasan 

konsumen 

dengan 

keputusan 

pembelian. 

2.  Kevin Samuel Pengaruh 

Media 

Menggunak

an jenis 

Terdapat 

pengaruh yang 
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Massie(2016) Sosial, 

Direct 

Email, 

Dan 

Electronic 

Word-Of 

Mouth (E-

Wom) 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Konsume

n Di 

Zalora 

Fashion 

Online 

Store 

penelitian 

kuantitatif 

metode 

pengambila

n sampel 

yaitusimple 

random 

sampling. 

Pengambila

n sampel 

secara acak  

signifikan antara 

media sosial, 

direct email, dan 

electronic word 

of mouth 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

konsumen di 

toko fashion 

online Zalora 

secara simultan, 

terdapat 

pengaruh yang 

signifikan media 

sosial dan 

electronic word 

of mouth 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

konsumen di 

Zalora Online 

Fashion 

Storesecara 

parsial, dan 

tidak terdapat 

pengaruh yang 

signifikan direct 

email terhadap 

keputusan 

pembelian 

pelanggan pada 

toko busana 

online Zalora 
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secara parsial. 

3. Gede Agni 

Temaja  dan Ni 

Nyoman Kerti 

Yasa  (2019) 

Pengaruh 

Word of 

Mouth 

terhadap 

Brand 

Imange 

dan 

Purchase 

Intention 

(Studi 

pada calon 

konsumen 

Kakiang 

Garden 

Cafe 

Ubud) 

Menggunak

an metode 

purposive 

sampling. 

Teknik 

pengumpul

an data 

yang 

digunakan 

adalah 

dengan 

kuesioner 

dengan 

metode 

pengukuran 

skala likert. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa variabel 

word of mouth 

dan brand image 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap minat 

beli. Begitu pula 

citra merek 

mampu 

memediasi 

pengaruh word 

of mouth 

terhadap niat 

beli. 

 

4. Leonnard, Etty 

Susilowati (2018) 

Electronic 

Word of 

Mouth (E-

Wom) 

Konsume

n Aplikasi 

Transport

asi di 

Indonesia: 

Faktor 

Mana 

Yang 

Penting 

Pengumpul

an data 

melalui 

wawancara 

langsung 

menggunak

an 

kuesioner 

Kuisioner 

menggunak

an skala 

likert. Data 

tersebut 

kemudian 

diolah 

menggunak

Temuan empiris 

menunjukkan 

bahwa semua 

hipotesis yang 

diuji terbukti. 

Kualitas layanan 

berpengaruh 

positif 

signifikan secara 

langsung 

terhadap 

kepuasan dan 

secara tidak 

langsung 

terhadap e-

WOM. 
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an 

pemodelan 

PLS SEM-

path 

melalui 

software 

paket 

statistik 

SmartPLS3. 

Selanjutnya dari 

indikator 

kualitas 

pelayanan, 

indikator yang 

paling 

berpengaruh 

adalah interaksi 

pengemudi 

dengan 

konsumen. 

 

N

o 

Penulis Judul Metodologi Hasil 

5. Dedy Ansari 

Harahap, Dkk 

(2017) 

Pengaruh 

Word of 

Mouth 

terhadap 

Keputusan 

Mahasisw

a untuk 

Memilih 

Kuliah di 

Perguruan 

Tinggi 

Menggunak

an 

pendekatan 

kuantitatif 

dengan 

jenis 

penelitian 

eksplanator

i. Sampel 

berjumlah 

177 

responden 

dan diolah 

secara 

statistik 

dengan 

metode 

regresi 

linier 

sederhana. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa word of 

mouth 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

keputusan siswa. 

Temuan 

menunjukkan 

bahwa siswa 

mempertimbang

kan dari mulut 

ke mulut untuk 

memilih 

perguruan 

tinggi. 
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Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa memang terdapat beberapa 

persamaan dan juga perbedaan antara penelitian tersebut dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun persamaan yang 

terdapat pada penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti teliti 

terletak pada objek yang digunakan dalam penelitian tersebut, 

yang terdiri dari variabel independen (X) ataupun variabel 

dependen (Y). Persamaan dari keseluruhan penelitian yang sudah 

dipaparkan di atas dengan penelitian yang baru akan diteliti oleh 

peneliti terletak pada jenis penelitian yang digunakan , yaitu 

penelitian kuantitatif dengan metode serta penggunaan alata 

penguji dan analisis data yang hampir serupa antara satu dengan 

yang lainnya. 

Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian yang akan 

dilakukan ini dengan penelitian sebelumnya terdiri dari subjek, 

objek serta segmentasi penelitian yang dipilih dan yang diambil 

oleh setiap peneliti untuk kemudian dijadikan sampel/responden. 

Jika subjek yang diambil oleh peneliti untuk penelitian kali ini 

adalah setiap konsumen atau pembeli baik wanita maupun pria 

dengan rentang usia 19-21 tahun yang sudah pernah melakukan 

transaksi online dengan menggunakan marketplace shopee. Maka 

berbeda dengan subjek, objek maupun segmentasi penelitian 

yang diambil pada penelitian sebelumnya, meskipun variabel 

penelitian yang dipakai hampir serupa. Perbedaan lainnya juga 

terletak pada variabel dependen lainnya yang dipakai oleh 

peneliti terdahulu, namun tidak dipakai dalam penelitian ini.  

Selain itu terdapat Gap pada penelitian yang terdapat pada 

urutan ke-1 dan ke-2 yang dilakukan oleh  Adeliasari, Vina 

Ivana, Sienny Thio dengan penelitian yang berjudul “Electronic 

Word of Mouth (e-WOM) dan Pengaruhnya terhadap Keputusan 

Pembelian di Restoran dan Kafe Surabaya” dan jurnal Tommi 

Wijaya dan Eristia Lidia Paramita yang berjudul “Pengaruh 

Electronic Word of Mouth (e- WOM) terhadap Keputusan 

Pembelian Kamera DSLR” yang memiliki hasil pendapat bahwa 
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tidak ada pengaruh signifikan e-WOM terhadap keputusan 

pembelian sedangakan pada penelitian Adeliasari e-WOM 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian baik simultan maupun parsial.Selain itu 

juga terdapat Gap pada penelitian yang dilakukan oleh Lenny C. 

Nawangsari,Christina Catur Widayati, Aris Edo Crazy dengan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Celebrity Endorsment, Word 

Of Mouth, Dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Keputusan 

Pembelian” dan penelitian Kevin Samuel Massie yang berjudul 

“Pengaruh Media Sosial, Direct Email, Dan Electronic Word-Of 

Mouth (E-Wom) Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Di 

Zalora Fashion Online Store” yang memiliki hasil penelitian 

yang berbeda dimana pada penelitian Lenny C. Nawangsar dkk 

tidak ada pengaruh Word Of Mouth terhadap keputusan 

pembelian sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kevin 

Samuel Massie e-WOM memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian, berdasarkan hasil penelitian yang 

tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya inilah, peneliti 

semakin tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna 

mencari tahu pengaruh antara variabel Dimensi Electronic Word 

Of Mouth terhadap Keputusan Pembelian di Marketplace Shopee. 

 

H. Sistematika Penulisan 

  Pada sistematika penulisan  penelitian yang berjudul Pengaruh 

Dimensi Electronic Word Of Mouth (e-WOM) Terhadap 

Keputusan Pembelian Di Marketplace Shopee Berdasarkan 

Perspektif Ekonomi Silam. Disusun dalam bentuk berikut ini : 

1. Bagian Awal 

Bagian awal pada penulisan tugas akhir ini terdiri dari sampul 

depan, halaman sampul bagian dalam, abstrak, pernyataan 

orisinilitas, persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, 

riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, dan daftar lampiran. 
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2. Bagian Substansi (Inti) 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan, dan sistematika penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan teori yang berhubungan 

dengan variabel penelitian dan diambil dari 

beberapa kutipan (buku, junal ataupun karya 

ilmiah lainnya) yang berupa pengertian, 

definisi, tujuan, faktor-faktor, indikator dan 

lain sebagainya. Bab ini juga berisikan 

kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang waktu dan 

tempat penelitian, pendekatan dan jenis 

penelitian, populasi, sampel dan teknik 

pengumpulan data, definisi opersional 

variabel, instrumen penelitian, uji validitas 

dan realibilitas data, uji prasyarat analisis dan 

uji hipotesis. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan gambaran mengenai 

deskripsi data dan pembahasan hasil 

penelitian dan analisis 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan 

dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti beserta rekomendasi. 
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3. Bagian Akhir 

Bagian ini merupakan langkah terakhir dari penulisan tugas 

akhir yang berisikan daftar rujukan yang telah digunakan 

peneliti untuk melakukan penelitian beserta lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori Yang Digunakan 

1. Pemasaran Dalam Islam 

a. Pengertian Pemasaran dan Dasar Hukum Pemasaran 

Menurut Kotler Pemasaran adalah proses dimana 

perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan 

membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan 

untuk mendapatkan nilai dari pelanggan sebagai 

imbalan.
21

Sehingga pemasaran merupakan salah satu 

aspek yang sangat penting bagi perusahaan untuk 

menjalankan perusahaannya. Tidak jarang sebuah 

perusahaan gagal mencapai tujuannya akibat sistem 

pemasaran yang kurang pas dan tepat. 

Pemasaran syariahMenurut Hermawan Kartajaya, 

nilai inti dari pemasaran syariah adalah integritas dan 

transparansi, sehingga marketer tidak boleh bohong dan 

orang membeli karena butuh dan sesuai keinginan dan 

kebutuhan bukan karena diskonnya atau iming-iming 

hadiahbelaka.
22

Pemasaran dalam islam sendiri menurut 

definisi adalah penerapan suatu disiplin bisnis strategis 

yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Jadi 

pemasaran syariah dijalankan berdasarkan konsep 

keislaman yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. 

Pemasaran adalah salah satu bagian dari kegiatan 

ekonomi Islam dimana di dalam pelaksanaannya juga 

harus didasarkan dan bersumber pada Al- Qur’an, Hadis, 

Syariah/Fiqh dan praktek pemasaran Islam dalam sejarah 

dan pemikiran Ilmuwan Muslim tentang pemasaran. 

Sumber tersebut diatas akan menjadi jiwa kegiatan 

                                                             
21

Djaslim, Saladin. Manajemen Pemasaran. (Linda Karya. Bandung. 2003) 
22

M.Nur Rianto Al Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: 

Alfabeta, 2010),  
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pemasaran. Meluruskan praktek-praktek pemasaran yang 

menyimpang seperti kecurangan, kebohongan, 

propaganda, iklan palsu, penipuan, keẓaliman dan 

sebagainya. Dengan begitu nilai-nilai kebenaran yang 

dianut seseorang akan selalu terpancar dalam praktek 

pemasaran yang Islami. Dalam melihat pelaksanaan 

pemasaran yang sesuai denganprinsip-

prinsipIslam,terdapatempatunsurpentingdalamkegiatan 

pemasaran yang menjadi sorotan utama yaitu unsur 

produknya, unsur pelakunya, metode pelaksanaannya dan 

unsur konsumennya.
23

 

Bahkan islam sendiri pun yang memperboleh untuk 

melakukan kegiatan jual beli atau bertransaksi, dimana 

Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan 

memperbolehkan kita untuk melaksanakan kegiatan jual 

beli. Hal ini telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29. 

                      

                      

           

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu”.24 

                                                             
23

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

Kualitas Produk Online Terhadap Kepuasan Konsumen Online Secara Syariah”. 

Analytica Islamica, Vol. 5, No. 2, 2016: 368-393. 
24

Departemen Agama RI, Op.Cit. h. 83. 
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Namun kita sebagai mukmin yang taat saat 

melakukan suatu bisnis seharusnya kita dapat menjadi 

seorang pebisnis yang berlaku jujur yang dilandasi 

keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan 

kebahagiaan sebagaimana yang ia inginkan dengan cara 

menjelaskan kelemahan, kekurangan serta kelebihan 

barang yang ia ketahui kepada orang atau mitranya, baik 

yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh orang lain, 

pada zaman sekarang masyarakat umum sering tertipu 

oleh perlakuan para pebisnis yang tidak jujur atau suka 

menipu yaitu dengan menonjolkan keunggulan barang 

tetapi menyembunyikan cacatnya, Allah berfirman dalam 

QS al-Mutaffifin ayat 1-3 

                    

              

Artinya : 

1. Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam 

menakar dan menimbang)! 

2. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran 

dari orang lain mereka  minta dicukupkan, 

3. dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk 

orang lain), mereka mengurangi.25 

 

Dan didalam QS Shaad ayat 24 Allah SWT juga 

berfirman yang berbunyi : 

                                                             
25

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta : Kramat 

Jati, 2012) h. 587 
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"Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

bersyarikat (berbisnis) itu sebagian dari mereka berbuat 

zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang 

beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikit 

mereka itu”.26 

Kemajuan informasi teknologi spesifikasi barang 

bisa dilihat terlebih dahulu baik secara gambar dan video. 

Jika barang tidak sesuai dengan ciri- ciri yang telah 

disepakati, pembeli boleh melakukan khiyār. Khiyār 

adalah memilih antara dua alternatif meneruskan untuk 

jual beliatau mengurungkannya. Hak untuk memilih 

antara kedua kemungkinan tersebut sepanjang masing-

masing pihak dalam mempertimbangkan. 

Diperbolehkannya khiyār agar masing-masing pihak 

(penjual atau pembeli) tidak menyesal apa yang telah 

dijual atau dibelinya. Sebab penyesalan tersebut karena 

kurang hati-hati, tergesa-gesa atau karna faktor lainnya.
27

 

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam 

melakukan transaksi yang semakin berkembang, ternyata 

turut pula menimbulkan berbagai permasalahan. 

Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam 

transaksi online ialah terkait kualitas produk yang dijual, 

harga dan promosi yang ditawarkan, hal ini dikarenakan 

                                                             
26

Departemen Agama RI, Op.Cit. h. 454. 
27

Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2000). 
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pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan 

dibeli. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan 

adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan 

menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, baik 

diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai 

batas waktu tertentu. Kepuasan konsumen online 

merupakan evaluasi secara sadar atau penilaian kognitif 

konsumen pada suatu produk online yang dikonsumsi, 

yang menyangkut apakah kinerja produk tersebut relatif 

baik atau buruk atau apakah produk yang bersangkutan 

sesuai atau tidak dengan tujuan atau pemakaian produk 

tersebut bagi konsumen. Selain itu kepuasan konsumen 

juga merupakan evaluasi konsumen terhadap produk 

yang dikonsumsi dengan pengorbanan yang dikeluarkan 

oleh konsumen tersebut dalam memperoleh produk yang 

diinginkan. Apabila pengorbanan yang dikeluarkan oleh 

konsumen sesuai dengan apa yang diperoleh konsumen 

pada suatu produk, maka akan timbul kepuasan pada diri 

konsumen tersebut.
28

 

b.  KonsepPemasaran 

Menurut Adam Smith di dalambukunya, The Wealth 

of Nations, konsep pemasaran dapat diartikan bahwa 

perusahaan harus dapat memprediksi kebutuhan serta 

keinginan pelanggan dan mencukupi kebutuhannya 

secara lebih efektif dibandingkan kompetitor.Sedangkan 

Menurut Mahmud Machfoedz pemasaran adalah suatu 

proses yang diterapkan perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen dengan menyediakan 

produk yaitu barang atau jasa.
29

 Maka dari itu dapat 

disimpulkan bahwa konsep pemasaran merupakan 

orientasi perusahaan yang menekankan bahwa tugas 

pokok perusahaan adalah menentukan kebutuhan dan 

keinginan tersebut sehingga dicapai tingkat kepuasan 
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pelanggan yang melebihi dari kepuasan yang diberikan 

oleh para pesaing.
30

 Konsep ini mengandung pengertian 

ada kebutuhan, ada keinginan dan permintaan, ada 

produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

tersebut, ada biaya yang dikeluarkan yang dilakukan 

melalui pertukaran, transaksi serta adanya pasar.  

Kegiatan pemasaran tidak dapat dipisahkan dari 

seluruh rangkaian kegiatan usaha perusahaan karena di 

dalamnya terdapat banyak bagian-bagian yang harus 

dimengerti dan dilaksanakan khusus oleh seorang 

pemasar atau lembaga pemasaran. Pemasaran memiliki 

peranan yang sangat menentukan karena pemasaran 

mempunyai kedudukan sebagai perantara antara produsen 

dan konsumen. Pemasaran merupakan suatu urutan-

urutan kegiatan yang saling berkaitan erat dan bertujuan 

untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia 

melalui proses pertukaran. Dengan demikian perusahaan 

dalam menjalankan usahanya perlu memperhatikan dan 

mengembangkan sistem pemasarannya.. 

Tujuan penggunaan konsep pemasaran adalah 

mengubah orientasi falsafah manajemen pemasaran lain 

yang ternyata telah terbukti tidak berhasil mengatasi 

berbagai persoalan, karena adanya perubahan dalam ciri-

ciri pasar dewasa ini yang cenderung berkembang. 

Perubahan tersebut terjadi antara lain karena 

pertambahan jumlah penduduk, pertambahan daya beli, 

peningkatan dan meluasnya hubungan atau komunikasi, 

perkembangan teknologi dan perubahan faktor 

lingkungan pasarlainnya.
31

 

Konsep pemasaran memfokuskan pada kebutuhan 

pembeli, karena itu pemasaran sibuk dengan pemikiran 

memuaskan kebutuhan pelanggan melalui produk dan 
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keseluruhan barang yang berhubungan dengan 

penciptaan, pengantaran, dan akhirnya 

pengkonsumsiannya. Konsep ini mengedapankan 

permintaan pasar. Maksudnya, kita cari tahu dulu apa 

yang dinginkan oleh pasar, baru setelah diketahui kita 

buat produk yang disukai pasar tersebut. Dalam konsep 

ini tuntutan pasar yang didahulukan dan produk adalah 

hasil dari survei tadi. Sedangkan konsep penjualan 

menfokuskan pada kebutuhan penjual, karena itu penjual 

untuk mengubah produknya menjadi cash atau uang 

kontan. Meski sama-sama berusaha meningkatkan 

penjualan konsep ini lebih mengedepankan produk. 

Maksudnya, produk kita buat sebaik-baiknya lalu kita 

baru pikirkan bagaimana cara menjualnya biar laris 

manis. Dalam konsep ini yang dikedepankan adalah 

produk. 

Sedangkan konsep dasar spiritual marketing adalah 

tata olah cipta, rasa, hati dan karsa (implementasi) yang 

dibimbing oleh integritas keimanan, ketaqwaan, dan 

ketaatan kepada syariat Allah. Jika iman, taqwa, dan taat 

syariah ini semu, maka aktivitas marketing yang 

dilakukan itu tidak ada sangkut pautnya dengan syariat 

Islam.
32

 

Ada empat hal yang setidaknya berkaitan dengan 

konsep pemasaran berorientasi Islam, sebagai berikut :
33

 

a. Kebutuhan dan keinginan untuk memperoleh produk 

(permintaan) tidak diperbolehkan dengan cara batil 

(bohong, tipu, curi, rampok,korupsi). 

b. Untuk memperolehnya harus dilakukan melalui 

pertukaran (barang dari marketer–uang dari 

konsumen) proses pertukaran unit (barang dan uang) 

inilah disebut transaksi yang dilakukan dengan cara 
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suka sama suka. 

c. Proses jual beli atauberbisnis ini terjadi pada 

sejumlah kumpulan orang (pasar) sebagai tempat 

terjadinya pertukarantransaksi. 

d. Kesesuaian harga (pengorbanan biaya yang 

dikeluarkan oleh konsumen) dengan fisikproduk 

c. Karakteristik Pemasaran Dalam Islam 

Menurut Hermawan Kartajaya dan Muhammad 

Syakir Sula terdapat empat karakteristik syariah 

marketing yang dapat menjadi pedoman bagi para 

pemasar sebagaiberikut :
34

 

a) Teistis(RabbanSiyah) 

Karakter ini adalah karakteristik yang sifatnya 

religius (diniyyah), yaitu suatu kondisi yang tercipta 

dari kesadaran akan nilai-nilai religius yang 

dianggap penting dan mewarnai aktivitas pemasaran 

agar tidak terperosok ke dalam perbuatan yang dapat 

merugikan orang lain.Jiwa seorang marketer 

meyakini bahwa hukum-hukum syariat yang teistis 

atau bersifat ketuhanan ini adalah yang paling adil, 

paling sempurna, paling selaras dengan segala 

bentuk kebaikan, paling dapat mencegah segala 

bentuk kerusakan, paling mampu mewujudkan 

kebenaran, memusnahkan kebatilan dan 

menyebarluaskan kemaslahatan. 

Seorang syariah marketer akan segera mematuhi 

hukum-hukum syariah, dalam segala aktivitasnya 

sebagai seorang pemasar. Mulai dari melakukan 

strategi pemasaran, memilah-milah pasar 

(segmentasi), kemudian memilih pasar mana yang 

harus menjadi fokusnya (targeting), hingga 
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menetapkan identitas perusahaan yang harus 

senantiasa tertanam dalam benak pelanggannya 

(positioning). Juga ketika perusahaan menyusun 

taktik pemasaran. Yaitu ketika melakukan 

diferensiasi, marketing mix-nya (dalam mendesain 

produk, menetapkan harga, penempatan, dan dalam 

melakukan promosi) serta dalam melakukan proses 

penjualan (selling). 

Syariah marketing sangat peduli pula dengan 

nilai (value), syariah marketing haruslah memiliki 

nilai yang lebih tinggi. Harus memiliki merek yang 

lebih baik, karena bisnis syariah adalah bisnis 

kepercayaan, bisnis yang berperikeadilan, dan bisnis 

yang tidak mengandungtipu muslihat di dalamnya. 

“Sayyidul qaum khadimuhum”, perusahaan itu 

adalah pelayan bagi pelangganya. Yang terakhir 

adalah dalam hal proses, baik dalam proses internal 

maupun eksternal perusahaan yang akan berdampak 

pada penghantaran produk atau jasa kepada 

pelanggan haruslah menjadi kepedulian dalam 

syariah marketing. 

b) Etis(Akhlaqiyyah) 

Keistimewaan lain dari syariah marketer selain 

karena teistis (rabbaniyyah) juga karena sangat 

mengedepankan masalah akhlak (moral dan etika) 

dalam seluruh aspek kegiatannya. Karakteristik ini 

merupakan turunan dari sifat teistis (rabbaniyyah). 

Dengan demikian syariah marketer adalah konsep 

pemasaran yang mengedepankan nilai-nilai moral 

dan etika, apapun bentuk agamanya. Karena nilai-

nilai moral dan etika adalah nilai yang bersifat 

universal, yang diajarkan oleh semua agama. 

c) Realitas (Al-Waqi’iyyah) 

Syariah marketing bukanlah konsep yang 



 
 
36 

eksklusif, fanatis, anti- modernitas, dan kaku. 

Syariah marketing adalah konsep pemasaran yang 

fleksibel, sebagaimana keluasan dan keluwesan 

syariah Islamiyyah yang melandasinya. Syariah 

marketer adalah para pemasar profesional dangan 

penampilan yang bersih, rapi dan bersahaja, apapun 

model atau gaya berpakaian yang dikenakannya. 

Syariah marketer bekerja dengan profesional dan 

mengedepankan nilai-nilai religius,kesalehan, aspek 

moral dan kejujuran dalam segala aktivitas 

pemasarannya. Syariah marketer tidak kaku, tidak 

eksklusif, tetapi sangat fleksibel dan luwes dalam 

bersikap dan bergaul. Syariah marketer sangat 

memahami bahwa dalam situasi pergaulan di 

lingkungan yang sangat heterogen, dengan beragam 

suku, agama dan ras, ada ajaran yang diberikan oleh 

Allah Swt. 

Syariah marketer bergaul, bersilaturrahmi, 

melakukan transaksi bisnis di tengah-tengah realitas 

kemunafikan, kecurangan, kebodohan atau penipuan 

yang sudah biasa terjadi dalam dunia bisnis. Akan 

tetapi, syariah marketing berusaha tegar, istiqamah 

dan menjadi cahaya penerang di tengah-

tengahkegelapan. 

d) Humatitis (Al-Insaniyyah) 

Keistimewaan syariah marketing yang lain 

adalah sifatnya yang humanistis universal. 

Pengertian humanistis (al-insaniyyah) adalah bahwa 

syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya 

terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan 

terpelihara, serta sifat-sifat kehewanannya dapat 

terkekang dengan panduan syariah. Dengan 

memiliki, nilai humanistis syariah marketer menjadi 

manusia yang terkontrol, dan seimbang (tawazun), 

bukan manusia yang serakah, yang menghalalkan 
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segala cara untuk meraih keuntungan yang sebesar-

besarnya. Bukan menjadi manusia yang bisa bahagia 

di atas penderitaan orang lain atau manusia yang 

hatinya kering dengan kepeduliansosial. 

d. Etika Pemasaran 

  Menurut al-Ghazali terkait etika adalah bukanlah 

pengetahuan (ma’rifah) tentang baik dan jahat atau 

kemauan (qudrah) untuk baik dan buruk, bukan pula 

pengamalan (fi’il) yang baik dan jelek, melainkan suatu 

keadaan jiwa yang mantap, bahwa penyelidikan etika 

harus dimulai dengan pengetahuan tentang jiwa, kekuatan 

dan sifat-sifatnya. 

Etika adalah studi standar moral yang tujuan 

eksplisitnya adalah menentukan setinggi apakah standar 

moral yang telah diberikan, masih kurang, sudah cukup 

atau bahkan sangat benar. Sedangkan penentuan baik dan 

buruk itu sendiri adalah suatu masalah yang selalu 

berubah. Etika ialah suatu studi mengenai perbuatan yang 

salah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh 

seseorang, keputusan etika ialah suatu hal yang benar 

mengenai pengalaman standar.
35

 

Menurut perspektif Islam, perilaku seorang produsen 

muslim pun memiliki batasan syariat yang tidak boleh 

dilanggar, seperti larangan memproduksi barang yang 

haram, mengambil keuntungan diatas keuntungan yang 

wajar, memungut hasil dari riba, dan kewajiban untuk 

mengeluarkanzakat.
36

 

Menurut Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir 

Sula ada sembilan etika pemasaran yang menjadi prinsip-

prinsip Syari’ah Marketing dalammenjalankan fungsi 
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pemasaran, yaitu :
37

 

a) Memiliki kepribadian yang spiritual (Taqwa) 

  Seorang pedagang dalam menjalankan 

bisnisnya harus dilandasi sikap takwa dengan 

selalu mengingat Allah, bahkan dalam suasana 

mereka sedang sibuk dalam aktifitas mereka dalam 

melayani pembelinya, ia hendaknya sadar, 

kesadaran akan Allah hendaknya menjadi sebuah 

kekuatan pemicu dalam segala tindakan. 

b) Berlaku baik dan simpatik (Shiddiq) 

Berprilaku baik, sopan dan santun dalam 

pergaulan adalah fondasi dasar dan inti dari 

kebaikan tingkah laku. Sifat ini sangat dihargai 

dengan nilai yang sangat tinggi dan mencakup 

semua sisi manusia. Alquran juga mengharuskan 

pengikutnya untuk berlaku sopan setiap hal, 

bahkan dalam melakukan transaksi bisnis dengan 

orang-orang yang bodoh tetap harus bicara dengan 

ucapan dan ungkapan yang baik. 

c) Berlaku adil dalam bisnis (Al-Adl) 

Islam mendukung prinsip keadilan, secara 

umum Islam mendukung semua prinsip dalam 

pendekatan keadilan terhadap etika, namun dalam 

proporsi yang seimbang. Islam tidak mendukung 

prinsip keadilan buta. Kebutuhan semata-mata 

tidak memerlukan keadilan. Karena seorang 

muslim yang tengah berusaha untuk keluar dari 

situasi yang menindas lebih membutuhkan bantuan 

dibanding dengan orang yang sekedar menuntut 

hak sebagai kekayaan dari orang-orang kaya. 
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d) Bersikap melayani dan rendah hati (Khidmah) 

Sikap melayani merupakan sikap utama 

seorang pemasar. Tanpa sikap melayani, yang 

melekat pada kepribadiannya. Melekat dalam sikap 

ini dalah sikap sopan, santun, dan rendah hati. 

Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah 

hati, sopan, dan bersahabat saat berelasi dengan 

mitra bisnisnya. Suatu bisnis akan senantiasa 

berkembang dan sukses manakala ditunjang 

dengan adanya pelayanan terbaik. Misalnya 

dengan keramahan, senyuman kepada para 

konsumen akan semakin baik bisnisnya. 

e) Menepati janji dan tidak curang 

Sikap pebisnis yang selalu menepati janji baik 

kepada para pembeli maupun diantara sesama 

pedagang lainnya, Janji yang dimaksudkan dalam 

hal ini dalaah janji dimana seorang pedagang 

terhadap pembelinya dalam melakukan transaksi 

ketika menjanjikan barang yang dijual itu banyak 

yang baik. 

f) Jujur dan terpercaya (Amanah) 

Kejujuran merupakan sikap yang dianggap 

mudah untuk dilaksanakan bagi orang awam 

manakala tidak dihadapkan pada ujian berat atau 

dihadapkan pada ujian berat atau godaan duniawi. 

Dengan sikap kejujuran seorang pedagang akan 

dipercaya oleh pembelinya akan tetapi bila 

pedagang tidak jujur maka pembeli tidak akan 

membeli barang dagangannya. 

g) Tidak berburuk sangka (Su’udzan) 

Saling menghormati satu sama lain adalah 

ajaran Nabi Muhammad SAW yang harus 

diimplementasikan dalam perilaku bisnis modern. 
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Tidak boleh satu pengusaha lain hanya untuk 

persaingan bisnis. Amat naif jika perbuatan seperti 

itu terjadi dalam praktek bisnis yang dilakukan 

oleh seorangmuslim. 

h) Tidak suka menjelek-jelekkan (Ghibah) 

Ghibah adalah keinginan untuk 

menghancurkan orang, menodai harga diri, 

kemuliaan dan kehormatan orang lain, sedangkan 

mereka itu tidak ada dihadapannya. Biasanya 

seorang pemasar senang apabila telah mengetahui 

kelemahan, kejelekan, dan kekurangan lawan 

bisnisnya. Dan biasanya kelemahan dan kejelekan 

ini senjata untuk memenangkan pertarungan 

dipasar dengan jalan menjelek-jelekkan atau 

memfitnah lawan bisnisnya. 

i) Tidak melakukan suap atau sogok (Riswah) 

Dalam syari’ah, menyuap hukumnya haram 

dan menyuap termasuk kedalam kategori memakan 

harta orang lain dengancara bathil. Islam tidak saja 

mengharamkan penyuapan melainkan juga 

mengancam kedua belah pihak yang terlibat 

dengan neraka di akhirat. Suap adalah dosa besar 

dan kejahatan kriminal di suatu negara. Oleh 

karena itu mendapat kekayaan dengan cara 

penyuapan jelasharam. 

2. Komunikasi Pemasaran Dalam Ekonomi Islam 

a. Konsep Dasar Komunikasi Pemasaran Syariah 

  Menurut Hermawankomunikasi merupakan suatu 

proses penyampaian informasi (pesan,ide dan gagasan) 

dari satu pihak kepada pihak lain, agar terjadi saling 

memengaruhi diantara keduanya. Manusia berkomunikasi 

untuk membagi pengetahuan dan pengalaman. Melalui 

komunikasi sikap dan perasaan seseorang atau 
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sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain.
38

 

  Dalam menguraikan komunikasi pemasaran dalam 

perspektif Islam dapat diambil dua unsur, yaitu 

komunikasi dan pemasaran dalam syari’ah. Komunikasi 

adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita 

antara dua orang atau lebih. Sehingga pesan yang 

dimaksud dapat dipahami.
39

 Pemasaran Syari’ah adalah 

sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses 

penciptaan, penawaran dan perubahan nilai dalam 

pemasaran dari satu inisiator kepada stakeholdersnya 

yang didalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad 

dan prinsip-prinsip muamalah dalamIslam.
40

 

  Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

komunikasi pemasaran syari’ah adalah aktivitas 

pemasaran oleh pelaku usaha dalam penyampaian pesan 

atau informasi kepada konsumen yang keseluruhan 

proses mempromosikan barang dagangannya sesuai 

dengan akad dan prinsip mu’amalah dalam Islam seperti 

tanpa adanya penipuan, propaganda, iklan palsu, 

kecurangan, kebohongan dan mengingkari janji. 

b. Etika Bisnis Islam dalam Komunikasi Pemasaran 

Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan 

mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini 

berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana 

diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. 

Etika ialah suatu studi mengenai perbuatan yang salah 

dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh 

seseorang, keputusan etis ialah suatu hal yang benar 

mengenai pengalaman standar dan etika bisnis adalah 

kadang-kadang disebut pula etika manajemen ialah 
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penerapan standar moral ke dalam kegiatan bisnis. Jadi 

prilaku yang etis yang sebenarnya ialah prilaku yang 

mengikuti Allah SWT dan menjahui laranganya.
41

 

 

Adapun aksioma atau ketentuan dasar dari etika 

bisnis Islam menurut Issa Rafiq Beekun ada 5, 

diantaranya yakni:
42

 

 1).Tauhid (Unity) Tauhid adalah asas filsafat 

ekonomi Islam yang menjadi dasar ilmu ekonomi 

dan praktek yang relevan dengan nilai logik, etik 

dan estetik yang dapat di fungsionalisasikan ke 

dalam ekonomi manusia. Tauhid dalam bidang 

ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk 

berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik 

Allah SWT semata.  

2).Keadilan,Dalam beraktivitas di dunia bisnis, Islam 

mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali 

pada pihak yang tidak disukai. Keseimbangan atau 

keadilan menggambarkan dimensi horizontal 

ajaran Islam yang berhubungan dengan 

keseluruhan harmoni pada alam semesta. Dengan 

demikian keseimbangan, kebersamaan, 

kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar 

yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun 

entitas bisnis. 

3). Kehendak Bebas (Free Will) Kebebasan, berarti 

manusia sebagai individu dan kolektivitas, 

mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan 

aktivitas bisnis. Manusia yang baik dalam 

prespektif ekonomi Islam adalah yang 
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menggunakan kebebasan dalam kerangka tauhid 

dan keseimbangan. Yang berlandaskan pada aturan 

dari Allah SWT terutama usaha bebas riba. 

 4).Tanggang Jawab (Responsibility) Kebebasan tanpa 

batas adalah suatu hal mustahil, lantaran tidak 

menuntut tanggung jawab. Untuk memenuhi 

tuntutan keadilan dan kesatuan, setiap manusia 

harus mempertanggung jawabkan tindakannya. 

Karena itu menurut Sayyid Qutub prinsip 

pertanggung jawaban Islam adalah pertanggung 

jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan 

ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara 

person dan keluarga, individu dan sosial antara 

suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.  

5).Ihsan (Benevolence) Semua keputusan dan 

tindakan harus  menguntungkan manusia baik di 

dunia maupun di akhirat, selain hal itu seharusnya 

tidak dilakukan. Dalam konteks bisnis, ihsan 

adalah kehendak untuk melakukan kebaikan hati 

dan meletakkan bisnis pada tujuan berbuat 

kebaikan.  

Sifat-sifat Rasulullah SAW yang dinilai dan 

dianggap sesuai dengan etika bisnis Islam dalam 

komunikasi pemasaran dan mengacu pada empat sifat 

Rasul adalah :
43

 

a) Sidiq (Jujur) 

Menurut Syekh Muhammad Nawawi, sidik 

adalah kesesuaian antara berita yang disampaikan 

dengan fakta. Sedangkan Menurut Imam Ghazali, 

kata sidik mengandung enam maknanya, yaitu 

benar dalam ucapan, niat dan keinginan, angan-

                                                             
43 Moh Nasuka,” Etika Penjualan dalam Perspektif Islam”, Volume 3 

Nomor 1, Juli 2012 



 
 
44 

angan, menepati janji, beramal, dan menegakkan 

agama.  

Dalam dunia bisnis, kejujuran bisa juga 

ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan 

ketepatan (mujahadah dan itqan), baik ketepatan 

waktu, janji, pelayanan, pelaporan, mengakui 

kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi) 

yang kemudian diperbaiki terus menerus, serta 

menjauhkan diri dari berbohong dan menipu (baik 

kepada diri sendiri, teman sejawat, perusahaan, 

maupun mitra kerja). Termasuk memberikan 

infomasi yang penuh kebohongan. Bisnis yang 

dipenuhi kebohongan dan manipluasi seperti ini 

insya Allah tidak akan mendapat rahmat dan 

barokah dari Allah s.w.t. 

b) Fatanah  

Fatanah adalah kemampuan kecerdasan dalam 

menyampaikan argumentasi. Fatanah dapat 

diartikan sebagai intelektual, “kecerdasan 

ataukebijaksanaan”. Potensi yang paling berharga 

dan termahal yang hanyadiberikan pada manusia 

adalah akal (intelektualitas). 

Seorang tenaga penjualan akan memberi 

jawaban bila benar-benar mengetahui dan 

memahami pokok permasalahan yang ditanyakan 

oleh pelanggannya, dan sebaliknya tenaga 

penjualan tidak akan pernah memberi jawaban 

terhadap pertanyaan pelangan, bila benar-benar 

belum mengetahui dan memahaminya, karena 

disadari bahwa hal demikian itu pada akhirnya 

akan membuat penyesalan dan kekecewaan 

pelanggan. 

Dalam dunia bisnis, tidak menutup 

kemungkinan bila terjadi seorang tenaga 
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penjualan secara sengaja memberikan jawaban 

yang menyesatkan terhadap pelanggan dengan 

maksud dan tujuan untuk mendapatkan sesuatu 

yang pada akhirnya merugikan orang lain. 

Perilaku yang demikian itu merupakan perilaku 

yang tidak etis karena melanggar syariat Islam, 

padahal semua perbuatan yang dilakukan di dunia 

akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah 

kelak di akhirat. Disinilah pentingnya kecerdasan 

spiritual bagi setiap tenaga penjualan dalam 

semua bidang usaha. 

c) Amanah 

Amanah, adalah yang berarti segala sesuatu 

yang hendak ingin dijaga oleh seseorang baik 

berupa kewajiban-kewajiban agama, hak-hak 

maliyah, amal-amal sariyah, kekuasaan 

pemerintahan, menjaga titipan sesuai 

kemampuan. Seorang pebisnis haruslah memiliki 

sifat amanah, karena Allah menyebutkan sifat 

orang-orang mukmin yang beruntung adalah yang 

dapat memelihara amanat yang diberikan 

kepadanya. 

Amanah dalam konteks pembahasan disini 

adalah seorang tenaga penjualan mampu menjaga 

sikap amanah, artinya benar-benar dapat 

dipercaya memelihara segala sesuatu yang 

menjadi hak pelanggannya baik berupa materiil 

maupun immateriil. Hak pelanggan yang berupa 

materiil misalnya berupa bagi hasil, hadiah, 

bonus, dan penghasilan lain dari perusahaan. 

Seorang tenaga penjualan yang benar-benar 

amanah tidak akan mengambil ataupun 

mengurangi sedikitpun hak pelanggan tanpa 

persetujuannya. 
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d) Tabligh 

Tablighadalah menyampaikan perintah Allah. 

Dan Sifat-sifat Nabi Muhammad Saw.Tabligh 

dalam konteks penelitian ini diimplementasikan 

melalui kemampuan tenaga penjualan dalam hal 

penyampaian kualitas produk beserta atributnya 

secara bijak sesuai realita, untuk menghindari 

kesan pemberian harapan yang berlebihan tentang 

kualitas produk yang ditawarkan kepada 

pelanggan. 

c. Bauran Komunikasi Pemasaran 

Menurut Kotler dan Keller menyatakan bahwa bauran 

pemasaran adalah sebagai perangkat alat pemasaran yang 

digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan 

pemasaranya, berdasarkan teori-teori diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa bauran pemasaran adalah suatu 

kelompok komponen pemasaran yang terdiri dari 4P :
44
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1. Produk (Product) yaitu merupakan kombinasi 

barang atau jasa yang di tawarkan perusahaan 

kepada pasar sasaran, produk tidak hanya meliputi 

unit fisiknya saja tetapi juga kemasan, garansi, 

merek dan pelayanan purna jual. Intensitas 

kompetisi di pasar memaksa perusahaan untuk 

mengupayakan adaptasi produk yang tinggi guna 

meraih keunggulan yang kompetitif atas pesaing, 

karena adaptasi produk dapat memperluas basis 

pasar lokal dan ditingkatkan untuk preferensi lokal 

tertentu. Konsumen semakin banyak memiliki 

alternatif dan sangat hati-hati dalam menentukan 

keputusan untuk melakukan pembelian dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor kebutuhan, 

keunggulan produk, pelayanan dan perbandingan 

harga sebelum memutuskan untuk membeli. Dari 

faktor-faktor tersebut, keunggulan produk 

termasuk ke dalam pertimbangan utama sebelum 

membeli.
45

 

2. Harga (Price) yaitu apa yang harus di berikan oleh 

pembeli untuk mendapatkan suatu produk. Harga 

bukan saja komponen bagi perusahaan untuk 

mengembalikan modalnya, tetapi juga untuk 

mendapatkan keuntungan dan menentukan 

kelangsungan hidup peruahaan. Harga menjadi 

faktor penentu dalam pembelian dan menjadi salah 

satu unsur penting dalam menentukan bagian pasar 

dan tingkat keuntungan perusahaan.
46

 

3. Tempat (Place) yaitu tempat menunjukkan 

berbagai kegiatan yang di lakukan perusahaan 

                                                             
45 Christian A.D Selang, “Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Pengaruhnya 

Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Fresh Mart Bahu Mall Manado”. Jurnal EMBA 

71 Vol.1 No.3 Juni (2013), h. 73 
46 Muhammad Supriyanto dan Muhammad Taali, “Pengaruh Bauran 

Pemasaran (Marketing Mix) Terhadap Pengambilan Keputusan Menginap Di The Sun 

Hotel Madiun”. Epicheirisi. Volume 2 Nomor 1 Tahun (2018), h. 14 
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untuk menjadikan produk dapat diperoleh dan 

tesrsedia bagi perusahaan. Lokasi atau tempat 

seringkali ikut menentukan kesuksesan 

perusahaan, karena lokasi erat kaitannya dengan 

pasar potensial sebuah perusahaan. Disamping itu, 

lokasi juga berpengaruh terhadap dimensi-dimensi 

strategi seperti flexibility, competitive, positioning, 

dan focus. Fleksibelitas suatu lokasi merupakan 

ukuran sejauh mana suatu perusahaan dapat 

bereaksi terhadap perubahan situasi ekonomi.
47

 

4.  Promosi (Promotion) yaitu sebagai kegiatan yang 

menghasilkan informasi,membujuk, atau 

mengingatkan konsumen akan manfaat dari satu 

produk, semua kegiatan yang dimaksudkan untuk 

menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu 

produk kepada pasar sasaran, untuk memberi 

informasi tentang keistimewaan, kegunaan dan 

yang paling penting adalah tentang keberadaannya, 

untuk mengubah sikap ataupun untuk mendorong 

orang-orang supaya bertindak.
48

 Tujuan dari 

melakukan kegiatan promosi adalah:  

a) Memperkenalkan produk baru kepada 

masyarakat.  

b) Memperpanjang masa kedewasanan produk.  

c) Menjaga stabilitas prusahaan dari 

kemungkinan persaingan.  

d) Mendorong penjualan produk.  

Yang saling terkait satu sama lain, dengan tujuan 

untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan 

konsumen serta mencapai tujuan perusahaan. 

                                                             
47Ibid, Christian A.D Selang, h. 73 
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Bauran komunikasi pemasaran yang dilakukan 

suatu perusahaan adalah bertujuan untuk 

mengkomunikasikan mengenai produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan kepada konsumen. 

Menurut Kotler dan Keller, terdapat delapan alat 

yang digunakan dalam melakukan promosi, 

yaitu:
49

 

a) Iklan, Periklanan merupakan semua 

bentuk berbayar dari presentasi non 

personal dan promosi  ide, barang, atau 

jasa melalui sponsor yang jelas. 

b) Promosi Penjualan, Promosi penjualan 

adalah berbagai intensif jangka pendek 

untuk mendorong percobaan atau 

pembelian produk ataujasa. 

c) Acara danpengalaman, Acara dan 

pengalaman adalah kegiatan dan program 

yang disponsori perusahaan yang 

dirancang untuk menciptakan interaksi 

harian atau interaksi yang berhubungan 

dengan merektertentu. 

d) Hubungan masyarakat danPublisitas, 

Hubungan masyarakat dan publisitas 

adalah beragam program yang dirancang 

untuk mempromosikan atau melindungi 

citra perusahaan atau produk individunya. 

e) Pemasaranlangsung, Pemasaran langsung 

yaitu penggunaan surat, 

telephone,facsimile, email, atau internet 

untuk berkomunikasi secara langsung 

dengan atau meminta respons atau dialog 

dari pelanggan dan prospek tertentu. 

                                                             
49 Kotler, Philip & Kevin Lane Keller. Manajemen Pemasaran, Edisi 13 

Jilid 2, Jakarta: Erlangga, 2009 
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f) Pemasaraninteraktif, Pemasaran interaktif 

adalah kegiatan dan program online yang 

dirancang untuk melibatkan pelanggan 

atau prospek dan secara langsung atau 

tidak langsung meningkatkan kesadaran, 

memperbaiki citra, atau menciptakan 

penjualan produk dan jasa. 

g) Pemasaran dari mulut ke mulut (word 

ofmouth), Pemasaran dari mulut ke mulut 

(word of mouth) adalah komunikasi lisan, 

tertulis, dan elektronik antar masyarakat 

yang berhubungan dengan keunggulan 

atau pengalaman membeli atau 

menggunakan produk atau jasa. 

h) Penjualanpersonal, Penjualan personal 

adalah interaksi tatap muka dengan satu 

atau lebih pembeli porspektif untuk 

tujuan melakukan persentasi, menjawab 

pertanyaan, dan pengadaan pesanan. 

3. Electronic Word Of Mouth (e-WOM) 

a. Pengertian Electronic Word Of Mouth (e-WOM) 

Menurut Kotler dan Keller Word of Mouth adalah 

penawaran yang dilakukan oleh orang baik dalam bentuk 

lisan, tertulis, atau komunikasi elektronik yang 

berhubungan dengan kebaikan pengalaman membeli atau 

menggunakan produk dan jasa, juga merupakan salah 

satu bentuk bauran komunikasi yang tentu saja 

diharapkan dapat mengkomunikasikan sesuatu kepada 

konsumen lainnya. Word of Mouth merupakan proses 

komunikasi berupa pemberian rekomendasi, baik secara 

individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau 

jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara 
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personal.
50

 

Word of Mouth adalah salah satu saluran komunikasi 

yang dinilai efektif bagi perusahaan yang menghasilkan 

produk dan jasa, karena dapat memberikan panduan bagi 

perusahaan untuk memperbaiki kinerja perusahaan yang 

dapat dilihat dari berbagai komentar yang disampaikan 

oleh konsumen, sehingga dapat meningkatkan 

keuntungan. Word of Mouth terbagi menjadi dua jenis 

yaitu secara tradisional dan secara online (mealui 

internet). Word of Mouth secara tradisional merupakan 

komunikasilisan antara individu ke individu lainnya atau 

pembicara yang secara alami terjadi diantara orang-orang 

dan terdapat pesan didalamnya, sedangkan secara online 

atau disebut dengan Electronic Word of Mouth (e-WOM) 

menurut Henning-Thurau et.al., merupakan pernyataan 

negatif atau positif yang dibuat oleh konsumen aktual, 

potensial, atau konsumen sebelumnya mengenai produk 

atau perusahaan dimana informasi ini tersedia bagi orang- 

orang atau pun institusi melalui via media internet.
51

 

Sehingga e-WOM dapat disimpulkan sebagai bentuk 

komunikasi yang berkembang dari WOM secara 

elektronik atau dengan penggunaan internet, yang lebih 

baik dari personal selling atau periklanan konvensional 

dimana konsumen menggunakan internet untuk 

membagikan pengalaman setelah menggunakan produk 

atau jasa, atau konsumen dapat memanfaatkan 

pengalaman orang lain untuk melakukan pembelian. 

Keduanya dapat berupa positif aupun negatif, jika saran 

positif lebih dapat mendorong konsumen lain untuk 

membuat keputusan pembelian, jika saran negatif lebih 

memungkinkan konsumen tidak membuat keputusan 

                                                             
50 Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Op.Cit.,. 
51 Henning-Thurau,T, et.al., “Electronic Word-of-Mouth Via Costomer-
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Internet”. Journal of Interactive Marketing, Vol 18/No 1, 2004 
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pembelian.  

Beberapa alasan yang membuat WOM dapat menjadi 

sumber informasi yang kuat dalam memengaruhi 

keputusan pembelian adalah sebagai berikut :
52

 

a. WOM adalah sumber informasi yang independen dan 

jujur (ketika informasi datang dari seorang teman itu 

lebih dipercaya karena tidak memiliki asosiasi dengan 

orang dari perusahaan atauproduk). 

b. WOM sangat kuat karena memberikan manfaat kepada 

orang yang bertanya langsung tentang produk melalui 

pengalaman teman dan kerabat. 

c.  WOM disesuaikan dengan orang-orang yang tertarik 

didalamnya, seseorang tidak akan bergabung dengan 

percakapan, kecuali mereka tertarik pada topikdiskusi. 

d.  WOM menghasilkan media iklaninformal. 

e.  WOM dapat dimulai dari satu sumber tergantung 

kekuatan influencer dari jaringan sosial itu menyebar 

dengan cepat dan secara luas kepada oranglain. 

f.  WOM tidak dibatasi oleh ruang atau kendala lainnya 

seperti ikatansosial, waktu, keluarga, atau hambatan 

fisiklainnya. 

 b. Dimensi Electronic Word of Mouth(e-WOM) 

Menurut Goyette et al., dalam mengukur pengaruh 

Electronic Word of Mouth (e-WOM) menggunakan 

dimensi sebagai berikut : 

1) Intensitas 

Intensitas dalam Electronic Word of Mouth (e-

WOM) adalah banyaknya pendapat atau opini yang 

ditulis oleh konsumen dalam sebuah situs jejaring 
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sosial. Pengaruh intensitas membaca review 

konsumen lain di internet terhadap kepercayaan 

belanja online dapat dijelaskan melalui teori 

pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi 

konsumen adalah proses di mana para konsumen 

diekspos untuk menerima informasi, menjadi terlibat 

dengan informasi tersebut, memperhatikan informasi, 

memahami informasi, mengingatnya, dan mencari 

kembali untuk digunakan di masa 

mendatang.Indikator dari intensitas dibagi sebagai 

berikut: 

a) Frekuensi mengakses informasi dari situs jejaring 

sosial: seberapa sering calon konsumen melakukan 

jelajah seluler untuk mendapatkan informasi 

seputar toko online danproduknya. 

b) Frekuensi interaksi dengan pengguna situs jejaring 

sosial: seberapa sering calon konsumen melakukan 

jelajah seluler untuk mendapatkan informasi 

seputar toko online dan produknya pada sebuah 

komunitas online atau blogger dan terkadang 

berkontribusi meninggalkan komentar yang berisi 

pertanyaan ataupernyataan. 

c) Banyaknya ulasan yang ditulis oleh pengguna situs 

jejaring sosial: banyaknya ulasan yang didapat, 

sebanding dengan kemungkinannya mendapatkan 

satu atau lebih komentar negatif ataupunpositif. 

Pengaruh intensitas membaca review konsumen 

lain di internet terhadap kepercayaan belanja online 

dapat dijelaskan melalui teori pemrosesan informasi. 

Pemrosesan informasi konsumen adalah proses di 

mana para konsumen diekspos untuk menerima 

informasi, menjadi terlibat dengan informasi tersebut, 

memperhatikan informasi, memahami informasi, 

mengingatnya, dan mencari kembali untuk digunakan 
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di masa mendatang. Menurut Mowen dan Minor, 

terdapat tiga faktor penting yang dapat mempengaruhi 

pemrosesaninformasi:
53

 

a) Persepsi, yaitu proses di mana individu diekspos 

untuk menerima informasi, memperhatikan 

informasi tersebut danmemahaminya. 

b) Tingkat keterlibatan konsumen, yakni apakah 

konsumen akan bergeser dari exposure ke 

perhatian, dan akhirnya sampai pada tahap 

pemahaman persepsi. Keterlibatan juga 

mempengaruhi fungsi  memori. 

c) Fungsi memori, yaitu memori memandu proses 

exposure dan perhatian dengan membiarkan 

konsumen mengantisipasi rangsangan 

yangdihadapi. 

2) ValensiOpini  

Valensi opini adalah pendapat konsumen baik 

positif atau negatif mengenai produk, jasa dan brand. 

Kepuasan pelanggan adalah perbedaan antara harapan 

dan kinerja atau hasil yang dirasakan. Kepuasan 

konsumen akan berdampak pada sikap psikologis 

konsumen untuk membicarakan hal-hal positif tentang 

produk yang digunakannya kepada orang lain baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

Valensi opini memiliki dua sifat yaitu negatif dan 

positif. Valensi opini meliputi: 

a) Komentar positif dari pengguna situs jejaring 

sosial, komentar positif yang di posting oleh 

sebuah pengulas biasanya timbul karena 

adanya kepuasan akan sebuah took online, 

produk jasa danpelayanannya. 
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b) Komentar negatif dari pengguna situs jejaring 

sosial, komentar negatif yang di posting oleh 

sebuah pengulas biasanya timbul karena 

adanya ketidakpuasan akan sebuah took 

online, produk jasa dan pelayanannya. 

c) Rekomendasi dari pengguna situs 

jejaringsosial 

Pelanggan yang puas adalah jaminan 

secara tidak langsung bagi kelangsungan 

hidup perusahaan, pelanggan yang puas juga 

memberikan peluang bagi terciptanya income 

yang terus menerus didapatkan. Kepuasan 

pelanggan adalah salah satu tujuan utama 

perusahaan baik jasamaupun barang 

berproduksi. Kepuasan pelanggan adalah 

perbedaan antara harapan dan kinerja atau 

hasil yang dirasakan. Kepuasan konsumen 

akan berdampak pada sikap psikologis 

konsumen untuk membicarakan hal-hal 

positif tentang produk yang digunakannya 

kepada orang lain baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Dari electronic word 

of mouth (e-WOM) positif tersebut dapat 

membantu perusahaan dalam menaikkan citra 

dan dapat memperluaspemasaran.
54

 

3) Konten 

Konten adalah isi informasi dari situs jejaring 

sosial berkaitan dengan produk dan jasa. Dalam 

rangka menciptakan kepuasan konsumen, produk 

yang dijual perusahaan harus berkualitas. Hal ini 

dikarenakan kepuasan juga tergantung pada kualitas 

                                                             
54Honorata Ratnawati Dwi Putranti dan FX Denny Pradana, “Electronic 
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produk dan jasa.
55

 Indikator dari konten meliputi: 

a. Informasi tentang variasi produk yangdijual. 

b. Informasi tentang kualitasproduk. 

c. Informasi tentang harga yangditawarkan. 

d. Informasi tentang keamanan transaksi dan 

situs jejaring internet yang disediakan. 

Dalam rangka menciptakan kepuasan konsumen, 

produk yang dijual perusahaan harus berkualitas. Hal 

ini dikarenakan kepuasan juga tergantung pada 

kualitas produk dan jasa. Tjiptono, 

et.al,.menjelaskanbahwa secara sederhana kualitas 

dapat diartikan sebagai produk yang bebas cacat. 

Dengan kata lain, produk sesuai dengan standar.
56

 

Untuk memasarkan suatu produk seorang 

pemasar harus mengembangkan program komunikasi 

yang efektif yang ditujukan kepada konsumen untuk 

mengkomunikasikan informasi yang ada dan di 

rancang untuk menghasilkan tindakan konsumen yang 

mengarah kepada keuntungan perusahaan. Selain itu, 

harus adanya kemudahan dalam setiap transaksi 

sehingga konsumen dapat dengan mudah memperoleh 

informasi yang berkaitan dengan produk 

yangdiinginkan. 

4. Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler dan Keller Perilaku konsumen adalah studi 

bagaimana individu, kelompok dan organisasi memilih, 

membeli, menggunakan dan menempatkan barang, jasa, ide 
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atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan 

mereka.Perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, 

serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut 

pada saat sebelum membeli, menggunakan, menghabiskan 

produk dan jasa setelah melakukan hal-hal diatas atau 

kegiatan mengevaluasi.
57

 

Menganalisa perilaku konsumen berarti memahami 

sebagian kebiasaan dari kehidupan manusia. Perilaku 

konsumen dalam melakukan pembelian sangat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor seprti budaya, sosial, pribadi dan 

psikologi. Setiap masyarakat selalu mengembangkan suatu 

sistem dalam memproduksi dan menyalurkan barang-barang 

danjasa. Dalam masyarakat industri yang sudah maju sistem 

ini sangat kompleks dan barang-barang ekonomis yang 

tersedia beraneka ragam. 

Perilaku konsumen merupakan proses yang dinamis yang 

mencakup perilaku konsumen individual, kelompok dan 

anggota masyarakat yang secara terus menerus mengalami 

perubahan. Asosiasi Pemasaran Amerika mendefinisikan 

perilaku konsumen sebagai interaksi yang dinamis mengenai 

perasaan, kognisi, perilaku, dan lingkungan di mana individu 

melakukan pertukarandalam berbagai aspek di 

dalamkehidupannya.
58

 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku 

konsumen adalah interaksi yang dinamis mengenai perasaan, 

kognisi, perilaku, dan lingkungan oleh individu, kelompok 

dan organisasi untuk menyeleksi, membeli, menggunakan atau 

membuang produk, pelayanan, ide dan pengalaman untuk 

memuaskan kebutuhannya dan dampaknya terhadap 

konsumen dan masyarakat. 
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Dua elemen penting dalam perilaku konsumen yaitu 

proses pengambilan keputusan, dan kegiatan fisik, semua itu 

melibatkan individu untuk menilai, mendapatkan, dan 

mempergunakan barang dan jasa-jasa ekonomis. Macam-

macam peranan dalam perilaku konsumen, yaitu :  

1 Initiator berarti individu yang berinisiatif dalam 

pembelian barang tertentu, atau yang mempunyai 

kebutuhan atau keinginan tetapi tidak mempunyai 

wewenang untuk melakukannya sendiri.  

2 Influencer berarti individu yang mempengaruhi 

keputusan untuk membeli baik secara sengaja ataupun 

tidak.  

3 Decider dalam hal ini, individu memutuskan apakah 

akan membeli suatu produk atau tidak.  

4 Buyer berarti individu yang melakukan transaksi 

pembelian sesungguhnya. 

5 User berarti individu yang menggunakan produk atau 

jasa yang telah ia beli. 

Ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

antara lain usia, pekerjaan, gaya hidup, kepribadian, motivasi, 

persepsi, keyakinan dan sikap. Sedangkan faktor eksternal 

antara lain budaya, keluarga, kelompok acuan, kondisi 

lingkungan, kegiatan pemasaran dan situasi. Sebuah 

perusahaan harus memahami apa yang terjadi dalam tahap 

dari proses pembelian, sehingga dapat menyusun kegiatan 

pemasarannya atas dasar tahap-tahap tersebut. Jadi, jika 

perusahaan ingin realistis dalam menganalisa perilaku 

konsumen, maka harus dipelajari lingkungan sosial, psikologis 

individu dan lembaga-lembaga lain yang mempengaruhi dan 

membatasi tiap perilaku konsumen dalam proses 

pembeliannya. 

 



 
 

59 

5. Keputusan Pembelian (PurchasingDecision) 

Menurut Schiffman dan Kanuk mendefinisikan keputusan 

sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua pilihan alternatif 

atau lebih. Setiadi mendefinisikan bahwa inti dari 

pengambilan keputusan pembeli adalah proses 

pengintegrasian yang mengkombinasikan ilmu pengetahuan 

untuk mengevaluasi dua perilaku alternatif atau lebih dan 

memilih salah satu di antaranya.
59

 

Keputusan pembelian menurut Tjiptono merupakan sebuah 

proses dimana pembeli mengetahui masalahnya, mencari 

informasi mengenai produk atau merek tertentu dan 

mengevaluasi beberapa dari masing-masing alternatif tersebut 

untuk dapat digunakan dalam memecahkan masalah, yang 

kemudian mengarahkannya kepada keputusan pembelian.
60

 

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa keputusan 

pembelian merupakan salah satu bentuk perilaku konsumen 

didalam menggunakan suatu produk. Dalam menggunakan 

suatu produk untuk mengambil sebuah keputusan pembelian, 

konsumen akan melalui proses yang merupakan gambaran 

dari perilaku konsumen menganalisis berbagai macam pilihan 

untuk mengambil keputusan dalam melakukan pembelian. 

Adapun dalam mempengaruhi keputusan pembelian 

berbeda-beda untuk masing-masing pembeli, faktor-faktor 

tersebut ialah: 

a. Kebudayaan 

Faktor-faktor yang memberikan pengaruh paling luas 

dan tingkah laku konsumen, pemasar harus mengatahui 

peran yang dimainkan oleh budaya, sub-budaya, dan kelas 

pembeli. 
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b. Faktor-faktor Sosial 

Tingkah laku konsumen juga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor-faktor sosial yang ada pada masyarakat 

umum seperti: 

1). Kelompok 

a). Kelompok Keanggotaan 

Tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh 

banyak kelompok kecil. Kelompok yang mempunyai 

pengaruh langsung dan seseorang yang menjadi 

anggotanya disebut kelompok keanggotaan. 

b). Kelompok Acuan 

Kelompok acuan berfungsi sebagai titik 

perbandingan atau acuan langsung (tatap muka) atau 

tidak langsung dalam bentuk sikap atau tingkah laku 

seseorang. Orang seringkali dipengaruhi oleh 

kelompok acuan yang dia sendiri tidak menjadi 

anggotanya. Didalam kelompok acuan ada pemuka 

pendapat yaitu orang yang karena keterampilan, 

pengetahuan atau karakteristik lain. Pemasar 

mencoba mengidentifikasikan produknya pada 

pemuka dan melakukan usaha pemasaran langsung 

terhadap mereka. 

2). Keluarga 

Anggota keluarga dapat amat mempengaruhi tingkah 

laku pembeli. Keluarga adalah organisasi pembelian 

konsumen yang paling dalam masyarakat, dan telah 

diteliti secara mendalam. Pemasaran tertarik dalam 

peran dan pengaruh suami, istri dan anak-anak pada 

pembelianberbagai produk dan jasa. 

3). Peran dan Status 

Seseorang menjadi anggota banyak kelompok 

keluarga, klub, dan organisasi. Posisinya dalam setiap 

kelompok dapat ditentukan dalam bentuk peran dan 
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status, mencerminkan penghargaan yang diberikan oleh 

masyarakat. orang seringkali memilih produk yang 

menunjukkan statusnya dalam masyarakat. 

c. Faktor-faktor Psikologis 

Pilihan barang yang dibeli seseorang lebih lanjut 

dipengaruhi oleh empat faktor psikologis yang penting 

yaitu: 

1). Motivasi 

Seseorang mempunyai banyak kebutuhan pada suatu 

saat. Ada kebutuhan biologis, yang muncul dari 

keadaan yang tegang seperti lapar, haus, atau merasa 

tidak nyaman. Yang lainnya adalah kebutuhan 

psikologis, yang amat muncul dari kebutuhan akan 

pengakuan, penghargaan, atau rasa memiliki. 

2). Persepsi 

Seseorang yang termotivasi setiap untuk bertindak. 

Bagaimana orang bertindak dipengaruhi oleh 

persepsinya mengenai situasi. Dua orang dengan 

motivasi yang sama dan dala situasii yang mungkin 

sama mengambil tindakan yang jauh berbeda karena 

mereka memandang situasi secara berbeda. Persepsi 

adalah proses yang dilalui orang dalam memilih, 

mengorganisasikan dan menginterpretasikan informa 

guna membentuk gambaran berarti mengenai dunia. 

3). Pengetahuan 

Dorongan merupakan rangsangan kuat internal yang 

menyebabkan adanya tindakan. Dorongan menjadi 

motif kalau diarahkan pada objek rangsangan. Isyarat 

adalah rangsangan kecil yang menentukan kapan, 

dimana, dan bagaimana seseorang akan memberikan 

respon. 
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4). Keyakinan dan Sikap 

Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dimiliki 

seseorang mengenai sesuatu. Pemasar tertarik pada 

keyakinan bahwa orang merumuskan mengenai produk 

dan jasa spesifik, karena keyakinan ini menyusun cinta 

produk dan merek yang mempengaruhi tingkah laku 

pembeli. 

Konsumen pada umumnya ingin menciptkan dan 

mempertahankan sekelompok produk yang memenuhi 

kebutuhan dan keinginan mereka baik pada saat ini maupun 

dimasa yang akan datang. Untuk mencapai hal ini, para 

konsumen membuat berbagai keputusan pembelian. 

Sementara mereka membuat keputusankeputusan tersebut, 

mereka juga ikut terlibat dalam berbagai perilaku 

pengambilan keputusan. Jumlah usaha, baik usaha mental 

maupun fisik yang dipergunakan oleh pembeli dalam 

mengambil keputusan beragam dari satu situasi ke situasi 

lainnya. 

Menurut Kotler dan Armstrong, tahap-tahap untuk 

mencapai keputusan membeli dilakukan oleh konsumen 

melalui beberapa tahapan. Dan Proses keputusan pembelian 

terdiri dari 5 tahap, dapat digambarkan dalam sebuah model 

sebagai berikut:
61

 

 

Gambar 2.2 

Tahapan Keputusan Pembelian 
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Berdasarkan gambar diatas, dapat diartikan bahwa : 

a. Pengenalan Kebutuhan 

Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali 

masalah atau mengenali kebutuhan. Para pemasar perlu 

melakukan pengindentifikasian kondisi yang memicu suatu 

kebutuhan tertentu Dengan mengumpulkan informasi dari 

beberapa pelanggan, para pemasar dapat mengidentifikasi 

respon yang paling sering memicu minat untuk suatu 

produk tertentu. Kemudian para pemasar dapat menyusun 

strategi pemasaran yang dapat memicu minat konsumen. 

b. Pencarian Informasi 

Konsumen yang tergerak untuk mencari informasi 

terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian biasanya 

banyak yang berkaitan dengan kebutuhannya. Jumlah 

informasi yang ingin diperoleh seorang konsumen 

tergantung pada faktor kekuatan dorongan kebutuhannya, 

banyaknya informasi yang telah diketahui, kemudahan 

dalam memperoleh informasi tambahan, penilaian terhadap 

informasi tambahan dan kepuasan apa saja yang diperoleh 

dari kegiatan mencari informasi tersebut. Melalui 

pengumpulan informasi, konsumen mampu mempelajari 

tentang merek dan fitur dari produk tersebut. 

c. Penilaian Alternatif 

Penilaian alternatif merupakan tahap ketiga dari 

proses keputusan pembelian dimana calon pembeli dapat 

menggunakan informasi untuk menyeleksi berbagai merek 

alternatif yang terdapat dalam serangkaian pilihan yang 

tersedia. 

d. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal adalah pendapat pembeli mengenai merek yang 

mereka pilih. Seorang pembeli cenderung akan 
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menjatuhkan pilihannya kepada merek yang mereka sukai. 

Sedangkan faktor eksternal adalah sikap orang lain dan 

kondisi yang tak terduga. Dalam melaksanakan keputusan 

pembelian, konsumen dapat mengambil lima keputusan, 

yaitu penyalur, merek, kuantitas, waktu dan metode 

pembayaran. 

e. Perilaku Pasca Pembelian 

Komunikasi dalam bidang pemasaran seharusnya 

mampu memasok keyakinan dan evaluasi yang 

memperkuat pilihan pembeli agar merasa nyaman 

menggunakan merek tersebut. Untuk itu, tugas pemasar 

tidak berhenti pada pembelian saja. Perusahaan harus dapat 

mengamati kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca 

pembelian, dan penggunaan produk pasca pembelian. 

 

B. Pengajuan Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data.
62

Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh dimensi intensitas terhadap keputusanpembelian 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adeliasari, Vina 

Ivana, Sienny Thio, mengatakan bahwa variabel intensitas 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian responden. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

H0  : Dimensi intensitas tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian di 
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marketplace shopee. 

H1 : Dimensi intensitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap    keputusan pembelian dimarketplace 

shopee. 

2. Pengaruh dimensi valensi opini terhadap 

keputusanpembelian 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adeliasari, Vina 

Ivana, Sienny Thio mengatakan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel valensi opini (pendapat positif dan 

negatif) terhadap variabel keputusan pembelian. Sehingga 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0 : Dimensi valensi opini tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian di 

marketplace shopee. 

H2   :Dimensi valensi opini berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian di 

marketplace shopee. 

 

3.  Pengaruh dimensi konten terhadap keputusanpembelian 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Adeliasari, 

Vina Ivana, Sienny Thio, mengatakan bahwa variabel konten 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Berdasarkan penjelasan teori dan hasil penelitian terdahulu, 

maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0 : Dimensi konten tidak berpegaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian di 

marketplace shopee. 

H3 : Dimensi konten berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian di marketplace 

shopee. 
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4.Pengaruh Dimensi Electronic Worf Of Mouth Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Adeliasari, 

Vina Ivana, Sienny Thio, mengatakan bahwa variabel dimensi 

e-WOM (Intensitas,Valensi Opini, dan Konten) berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian secara simultan. Berdasarkan 

penjelasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H0 :  Dimensi e-WOM  tidak berpegaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian di 

marketplace shopee. 

H4 :   Dimensi e-WOM berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian di marketplace 

shopee. 
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