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BAB l 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran judul penelitian ini, maka 

diperlukan nya pembahasan, arti kalimat dalam skripsi ini dengan harapan memperoleh gambaran 

dari makna yang dimaksud dengan Pengaruh iklan prime time dan E-wom terhadap minat 

beli konsumen dalam perspektif bisnis syariah,( Studi pada mahasiswa Febi Angkatan 

Tahun 2018-2019) UIN Raden Intan Lampung). 

Istilah-istilah tersebut adalah : 

1. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan 

sebab akibat apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi
1
. Dalam hal ini 

pengaruh lebih condong terhadap sesuatu yang membawa perubahan pada diri 

seseorang, maka dalam penelitian yang dimaksud dengan pengaruh adalah suatu hal 

berupa perubahan yang dapat mempengaruhi pekerja atau karyawan yang 

menggunakan sosial media dalam pembelian suatu barang. 

 

2. Iklan adalah dikonsumsi untuk konsumsi masa yang banyak tidak face to face, 

communication, untuk itu saluran yang dipilih oun dapat dikonsumsi oleh banyak 

orang, seperti iklan Televisi, Radio dan cetak print
2
. 

 

3. Prime Time adalah momen yang disediakan oleh khayalayak untuk menjadi 

penonton program program televisi, iklan prime time tayang pada jam 18.00-23.00
3
. 

 

4. E-wom Menurut Sun et al. (2014) mendifinidikan WOM sebagai pemahaman dan 

pandangan konsumen yang disampaikan melaui kata kata tertulis berdasarkan 

teknologi internet. Berdasarkan teori di atas dapat disimpulka bahwa E-WOM 

merupakan media dimana konsumen mendapat kesempatan untuk bertukar pikiran 

maupun informational mengenai pengalaman mereka tentang suatu produk yang 

pernah digunakan. Selai itu , menjadi ajang untuk memberikan penialaian ataupun 

                                                     
1 Suharno dan Retroningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang Widya Karya, 2006) 243 

2
 Sylvie Nurvebiaraning S.SOS M.Si, Manajemen Periklanan (JL.Kaliurang KM.9.3  Yogyakarta ) Juli 2017 Hal3 

3 Novan Andrianto, Jam Prime Time Televisi Menjadi Dampak Psikologis Bagi Remaja, Jurnal Ilmiah 2016. Hal 77 
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saran atas produk maupun merk dengan menggunakan platform media sosial maupun 

situs tinjauan konsumen
4
. 

  

5. Minat beli adalah Kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merk atau 

mengambil tindakan yang bertujuan dengan pembelian yang diukur dengan singkat 

kemungkinan konsumen melakukan pembelian
5
. 

 

6. Konsumen adalah Individu atau kelompok yang melakukan tindakan dan kegiatan 

dengan memilih, membeli dan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan
6
. 

 

7. Perspektif adalah cara pandang seseorang atau cara seseorang berperilaku terhadap 

suatu fenomena kejadian atau masalah
7
. 

 

8. Bisnis Syariah, Bisnis dapat didefinisikan sebagai “Segala  bentuk aktivitas dari 

berbagai transaksi yang dilakukan manusia guna menghasilkan keuntungan, baik 

berupa barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-

hari
8
. Sedangkan kata sayariah ( Syariat) biasa disebut asy-Syariah secara harfiah 

berarti “jalan ke sumber air.” dan “tempat orang yang minum”. Orang-orang arab 

menggunakan istilah ini khusus pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan 

diberi tanda yang jelas terlihat mata. Kata ini dikeluarkan dari kata syar‟a syai yang 

artinya “Menjelaskan dan menyatakan sesuatu”, atau dikeluarkan dari kata 

asy_syir‟atu dan asy-syari‟atu yang artinya suatu tempat yang menghubungkan 

sesuatu untuk sampai pada sumber air yang tidak ada habis-habisnya, sehingga orang  

yang membutuhkan tidak lagi butuh alat utnuk mengambilnya
9
. Menurut penulis 

bahwa Bisnis Syariah itu adalah segala bentuk transaksi yang dilakukan penjual 

                                                     
4 Dian Aisyah, Pengaruh Reputasi, Kualitas Informasi, dan e-WOM terhadap Minat Bel Pada situs Jual Beli Online 

Shopee Yang Dimediasi Oleh Kepercayaan Pelanggan, Jurnal Kajian Manajemen Dan Wirausaha, Vol 01 Nomor 04 th 

2019 

5 Resti Meldarianda, Pengaruh Store Atmosphere Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Resort Cafe Atmosphere 

Bandung, Jurnal Bisnis Dan Ekonomi, September 2010 (hal 97-108) 

6 Dadan Abdul Aziz Mubarok, Pengaruh Celebrity Endorsment Terhadap Minat Beli Konsumen Mahasiswa Kelas 

Reguler Sore STIE (Naba Bandung), Jurnal Indonesia Membangun, September 2016 Vol 15 No.3 

7 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasaa Indonesia (Jakarta PT.Gramedia Pustaka, Utama, 2011), 

1062 

8 Kadir (2010), 19 

9 Yusuf Al-Qardhawy, Membumikan Syariat Islam, Surabaya : Dubia Ilmu,1. (1997) 
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berupa baang atau jasa yang kemudian akan mendapatkan keuntungan dengan cara 

menggunakan prinsip dan hukum islam yang benar. 

 

Berdasarkan dari penjelasan diatas istilah-istilah tersebut dapat diketahui bahwa 

yang dimaksud dari judul ini adalah suatu penelitian ini dengan berlandaskan Al-Qur‟an, 

As-Sunnah, tentang kegiatan ekonomi mengenai Pengaruh iklan prime time dan E-Wom 

Terhadap  minat beli konsumen shopee dalam perspekti bisnis syariah. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Di indonesia Saat ini mulai banyak bemunculan marketplace-marketplace 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. Dari semua kemudahan belanja online yang diperoleh 

konsumen, faktor yang menetukan keberhasilan penerapan bisnis khususnya penjualan secara 

online adalah minat konsumen untu belanja online yang dimuali dari pencarian informasi, 

membandingkan alternatif yang ada dan pad akhirnya pengambilan keputusan. Pada tahap 

pencarian informasi, konsumen akan mencari referensi secara online dari manau, informasi yang 

dicari adalah berupa opini dari orang lain yang sudah mendapatkan manfaat dari produk yang 

dibeli. Konsumen akan cenderung melakukan pembelian melalui toko online yan dirasa dan 

dianggap nyaman untuk konsumen berbelanja. Toko online yang banyak dimintai seperti shopee, 

Lazada, Bukalapak, Tokopedia dan lain lain. 

Shopee merupakan situs jual beli atau marketplace online yang khusus menyediakan 

transaksi jual beli. Iklan sering muncul di media sosial internet atau online.  Begitu pula dengan 

masyarakat, ketika melihat iklan Shopee di media online banyak konsumen yang tertarik dan 

melakukan transaksi jual beli, Mereka sering membeli produk produk semacam baju, alat 

kecantikan dan aksesoris lainnya Iklan shopee hampir setiap saat muncul di media sosial, Pada 

iklan shopee juga menawarkan sikon, gratis ongkir kirim dan barang berkualitas, Shopee bisa 

dibilang menjadi pemain baru di ranah E-commerce Tanah air. ( 

http://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/2379358/ini-yang-bikin-shopeebeda-

dengan-aplikasi-belanja-online-lain diakses tanggal 18 januari 2022). 

Shopee mulai masuk kepasar indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan Shopee baru 

mulai beroperasi pada akhir juni 2015 di indonesia. Shopee merupakan anak perusahaan dari 

Garena yang berbasis di singapura. Shopee telah hadir di beberapa negara dikawasan Asia 

Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, ilipina, Dan Indonesia. Shopee 

Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, jalan letjen, S.Parman, Palmerah Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta 11410, Indonesia ( https://openlibrary.telkomuniversityac.id  > diakses pada 18 

januari 2022. 

http://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/2379358/ini-yang-bikin-shopeebeda-dengan-aplikasi-belanja-online-lain
http://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/2379358/ini-yang-bikin-shopeebeda-dengan-aplikasi-belanja-online-lain
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Berikut ini merupakan survei yang dilakukan Shopback yang dikutip dari indotelko 

(2018), Platform gaya hidup yang mendukung masyarakat untuk dapat melakukan transaksi 

pembelian dengan lebih cermat dan hemat, mencoba mencari tahu kebiasaan masyarakat 

Indonesia saat ini, dengan melakukan survei di jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan dan 

makassar dan saat ini berbelanja di toko online saat ini lebih efisien karena murah dan gampang 

tanpa harus keluar rumah, apalagi di tengah adanya Virus Covid19 yang mana semakin melonjak 

dan pemerintah melarang  masyarakat keluar rumah jika tidak terlalu penting dan pemerintah 

melarang adanya kerumunan dengan melakukan sosial distancing, agar terhindar dari paparan 

covid 19, oleh karena hal itu juga masyarakat banyak yang berbelanja online selain lebih efesien 

berbelanja online juga dapat  menghindari kerumunan dan terpapar nya covid 19 saat ini. Adapun 

barang-barang yang paling banyak dibeli ditoko onlone meliputi : baju baru, pernak pernik dan 

makanan, perlatan rumah tangga, serta kosmetik. 

 ( https://www.indotelko.com/kanal?c=ecm&it=ecommerce-laris > Diakses pada 18 Januari 2022) 

 

 

Gambar 1-1. 

Top 5 Paltform E-commerce Favorit Di indonesia 

Sumber : Shopback di dalam indotelko  

 

 

Berdasarkan gambar diatas, Shopee menjadi pilihan utama masyarakat untuk berbelanja 

online yaitu sekitar 32%. setelah itu Rokopedia (26%) Lazada (21%), Mataharimall (10%),  dan 

Zalora 4%, Shopee menduduki peringkat pertama yang menjadi pilihan pertama masyarakat 

dalam berbelanja karena shopee dinilai memberikan banyak keunggulan dibandingkan online 

shop yang lainnya dimana salah satu kelebihannya yaitu terdapat banyak promo menarik seperti 

harga yang relatif murah dan banyaknya kupon diskon, potongan ongkir seluruh indonesia dan 

https://www.indotelko.com/kanal?c=ecm&it=ecommerce-laris
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yang terbaru fitur bayar ditempat sehingga menarik banyak minat konsumen dibandingkan online 

shop lainnya. 

 

Didalam agama Islam tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang member manfaat 

dengan cara yang telah ditentukan. Termasuk dalam muamalat yakni jual beli, jual beli adalah 

bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangay dianjurkan 

dalam ajaran Islam jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan
10

. 

 

Seperti Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah Ayat 275 : 

                                      

                                         

                        

Artinya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 

berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka 

yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-

orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); 

dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu 

adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah 

ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah 

penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang 

yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan 

padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang 

umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya orang yang mengambil Riba 

hidupnya tidak akan tenang dan tentram seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah 

diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan. 

                                                     
10 Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, Jurnal Ilmiah 

Ekonomi Islam, Vol 03 No 01 (Maret 2017) h.52 



6 

 

 

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Islam melarang jual beli dengan produk atau 

layanan jasa yang haram. Setiap usaha-usaha harus dijalankan dengan halal yaitu dari produk, 

manajemen, proses produksi, hingga proses distribusi harus dalam kondisi konteks halal. 

Diera Media komunikasi massa saat ini sangat besar dalam kehidupan masyarakat, 

terutama diera reformasi seperti masa masa sekarang ini. Media massa yang hampir setiap 

harinya digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi adalah Televisi. Televisi 

sebagai media massa, memilki tiga fungsi yaitu sebagai media informasi, media pendidikan dan 

media hiburan. Perusahaan dalam era globalisasi seperti saat ini dituntut agar bisa menciptakan 

sebuah produk,barang atau jas Yang mampu bersaing dalam produk,barang,jasa yang lain apabila 

ingin tetap bertahan dalam arus persaingan bisnis. Banyaknya pesaing baru yang bermunculan 

dengan startegi pemasaran yang baru pula akan membuat persaingan semakin ketat dan memanas. 

Suatu perusahaan bisnisnya apabila perusahaan mampu menjaring pelanggan sebanyak 

banyaknya dan periklanan merupakan bagian dari kehidupan industry modern, dan hanya bisa 

ditemukan dinegara negara maju atau negara-negara yang tengah mengalami perkembangan 

ekonomi secara pesat.  

Iklan adalah suatu bentuk pesan yang disampaikan kepada masyarakat luas dengan 

menggunakan suatu media. Istilah periklanan menggunakan media. Iklan dapat dimanfaatkan 

secara efektif untuk membangun cira jangka oanjang produk,barang atau jasa maupun perusahaan 

dan juga dapat memicu pembelian segera. Iklan digunakan untuk membangun preferensi suatu 

merk. Kepercayaan terbangu karena adanya harapan bahwa pihak lain akan bertindak sesuai 

dengan kebutuhuan dan keinginan konsumen,  Oleh karena itu dalam memasarkan atau 

mengenalkan suatu aplikasi shopee, shopee  bekerja sama dengan pihak media masa seperti 

Televisi. Dengan mengontrak iklan, Iklan merupakan cara menyajikan sisi unik dari sebuah 

brand maupun marketplace. Iklan yang digunakan shope yaitu disebut iklan prime time, iklan 

prime time merupakan iklan yang tayang pada saat-saat dimana masyarakat banyak menonton 

Televisi, iklan prime time itu sendiri tayang pada jam 18.00-22.00. hal ini terlihat jelas bahwa 

pada kisaran jam tersebut adalah waktu berkumpulnya keluarga, dari yang masih anak-anak 

hingga dewasa
11

. Kekuatan dari televisi dalam membentuk kehidupan saat ini dapat sangat 

mengejutkan. Karena tayangan yang pemirsa lihat dan dengar mampu mempengaruhi sikap, 

perilaku, perkataan, bahkan kebiasaan pemirsanya.  

Karena memang Waktu Prime Time memang merupakan jam jam yang sangat sering 

dinikmati untuk menonton program acara Televisi. Iklan merupakan suatu media komunikasi 

yang sudah diatur sesuai dengan karakter media, segmen pasar, dan kebutuhan masyarakat untuk 

mendapat tanggapan positif mengkonsumsi produk untuk mencapai suatu tujuan pemrakarsa, 

                                                     
11

 Skripsi Bhakti Satria  Pratama, Dampak Tayangan Prime Time Terhadap Perkembangan Intelectual Dan Moral 

Siswa. UNNES 2015 
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adalah keuntungan. Sedangkan yang dimaksud dengan periklanan yaitu seluruh proses yang 

meliputi penyampaian, pelaksanaan, perencanaan, dan pengawasan iklan. Keunggulan iklan 

melalui media televisi pun lebih banyak dibanding beriklan dengan media lain. Dapat 

memberikan gambaran kesan realistik, masyarakat juga dapat lebih tanggap karena disiarkan 

melalui televisi yang ada dirumah yang dapat diasumsikan dalam keadaan santai. Iklan juga 

memiliki tujuan, tujuan periklanan adalah memberikan suatu informasi, yaitu menginformasikan 

pasar, menjelaskan bagaimana cara kerja produk, membangun suatu citra perusahaan
12

.  

Iklan televisi mampu menyuguhkan tontonan yang atraktif, fantastis, dan represif. 

Pemirsa akan merasa “tak berdaya”, karenanya bagi mereka yang mudah tergoda akan menjadi 

“mangsa”. Dan masuk dalam perangkapnya.  

Salah satu strategi komunikasi pemasaran Online perusahaan yang bisa digunakan oleh 

konsumen untuk mencari informasi adalah melalui electronic word of mouth (e-WOM). 

Electronic Word Of mouth merupakan pengembangan dari komunikasi pemasaran tradisional 

yang dikenal dengan istilah Word of Mouth (WOM). Strategi electronic word of mouth, sudah 

digunakan oleh hampir seluruh perusahaan e-commerce, hal ini menunjukan bahwa word of 

mouth memberikan pengaruh yang cukup besar pada suatu perilaku konsumen dalam 

memutuskan pembelian. Electronic word of mouth (e-WOM) didefinisikan sebagai bentuk 

komunikasi yang dilakukan ko nsumen melalu suatu perangkat electronic yang berbasis internet.  

Mengenai sebuah produk atau layanan yang dapat dilihat oleh banyak orang. Pada aplikaso 

Shopee kita bisa melihat electronic word of mouth, melalu suatu fitur online customer review, 

Konsumen sebelumnya bisa membagikan suatu pengalaman nya melalui fitur tersebut yang 

nantinya akan dapat digunakan sebagai suatu bahan pertimbangan sebelum melakukan keputusan 

dalam pembelian
13

. 

Dengan adanya sebuah ulasan produk sebagai infromasi sebelum melakukan pembelian, 

tentunya menunjukan bahwa electronic word of mouth berperan penting bagi konsumen, dan 

dapat dipercaya memilki kekuatan dalam mempe ngaruhi keputusan konsumen.  Maksudnya 

konsumen merasakan adanya pengaruh setelah membaca isi e-WOM pada mobile marketplace 

Shopee. Baik itu berupa ulasan positif maupun negative yang disertai dengan gambar maupun 

tidak atau rating Kualitas suatu informasi yang diberikan juga menjadi factor yang mempengaruhi 

konsumen dalam menerima e-WOM pada marketplace Shopee. Konsumen akan beranggapan 

bahwa ulasan yang akurat, dan relevan akan memberikan pengaruh terhadap keputusan 

pembeliannya.  

                                                     
12

 Algamar Putra, Pengaruh Iklan Dan Kepercayaan Merek Terhadap Minat Beli Konsumen, Jurnal Ilmu 

Administrasi.Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Riau  
13 Skripsi Ayu Sepriwanti, Pengaruh ELECTRONIC WORD OF MOUTH (e-WOM) Terhadap keputusan pembelian 

Pada MOBILE MARKETPLACE Shopee Di Kota Palembang. UNIVERSITAS SRIWIJAYA 
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Iklan prime time dan e-WOM memperngaruhi minat beli, Minat beli merupakan tahap 

kecenderungan responden, untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar 

dilaksanakan. Terdapat beberapa antara pembelian actual dan minat pembelian. Perilaku minat 

konsumen adalah hasil dari evaluasi terhadap merk atau jasa. Minat merupakan bagian dari nilai 

keuntungan yang akan berpengaruh terhadap minat beli
14

.  Minat beli adalah kecenderungan 

untuk merasa  tertarik atau terdorong untuk melakukan kegiatan mendapatkan dan memiliki suatu 

barang maupun jasa. Minat beli timbul setelah adanya proses evaluasi alternatife. Didalam proses 

evaluasi, seorang akan membuat suatu rangkaian pilihan mengenai produk yang hendak dibeli 

atas dasar merek maupun minat.  

 

 

Sumber : https://kirim.email/cara-jualan-di-shopee/ 

Berdasarkan Grafik diatas Shopee memiliki tingkat pertama baik dalam berbelanja 

online Hal itu terjadi karena beberapa campaign yang dilakukan shopee dalam kuartal ini 

seperti cashback. Free delivery tanpa minimum order dan pemilihan brand ambassador dari 

orang yang terkenal dan yang dekat dengan pengguna bisa dijadikan bukti kegigihan shopee 

untuk mengakui sisi pasar terutama Indonesia. Peningkatan jumlah kunjungan ke situs 

Shopee juga disinyalir akibat adanya layanan Shopee Pay yang sedang gencar-gencar 

mengakuisisi pengguna baru dengan penawaran promo cashback yang sangat menggiurkan. 

Selain Shopee Pay bisa digunakan untuk pembayaran digital di berbagai merchant, Shopee 

                                                     
14

 Mawidha Fitria Cahyaniingrum Mashuri Monika Tiarawati, Pengaruh Iklan Melalui Televisi Dan E-WOM Terhadap 

Minat Beli Konsumen Pada Produk Unit Link, Jurnal Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negri Surabaya. 

https://kirim.email/cara-jualan-di-shopee/
https://ajaib.co.id/alat-pembayaran-tunai-dan-nontunai-pilih-mana/
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Pay juga bisa digunakan oleh kamu untuk berbelanja online di Shopee.  Atau juga ada yang 

namanya system.  

Keputusan pembelian konsumen shopee memang meningkat drastis di tahun 2020, 

Keputusan pembelian itu sediri merupakan hal yang sangat fundamental didalam suatu 

transaksi. Dimana proses keputusan pembelian dipengaruhi oleh berbagai factor, diantara 

beberapa factor tersebut adalah Brand Ambasador, Minat beli, dan Testimoni.di Indonesia 

penggunaan internet berkembang begitu pesat, Diawal perkembangannya interenet hanya 

digunakan untuk akademik. Namun pada saat ini banyak pelaku bisnis yang mulai 

menggunakan internet untuk melakukan promosi maupun perdagangannya. Pelaku bisnis 

tersebut membuat sebuah perusahaan baru berbasis e-commerce yang dinamakan situs jual 

beli online, Pola belanja di masyarakat khususnya pengguna internet mulai berubah. Tanpa 

harus mendatangi langsung tempat pembelanjaan. Tetapi cukup dengan mengakses situs-situs 

penyedia jual beli online konsumen sudah dapat membeli suatu produk secara online. 

Menurut kotler dan Keller merupakan pelaku konsumen yang muncul sebagai responden, 

terhadap objek yang menunjukan keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian, jadi 

minat beli adalah kesungguhan hati untuk memiliki sesuatu dengan pengorbanan dimana 

minat beli itu timbul karena konsumen merasa puas terhadap kualitas produk yang diberikan 

oleh perusahaan. 

Menurut Tjiptono, Proses keputusan konsumen pembelian pada konsumen bisa 

diklasifikasikan secara garis besar kedalam 3 (tiga) tahap utama : Pra pembelian, konsumsi, 

dan evakuasi purna beli
15

. 

Perbedaan antara bisnis online dengan bisnis offline yaitu pada proses transaksi 

(akad) dan media utama dalam proses tersebut. Terdapat empat rukun akad dalam jual beli, 

Yaitu (1) ada pihak pihak yang berakad; (2) sighah atau ijab qabul, (3) Al-ma’qud alaih atau 

objek akad ; dan (4) tujuan pokok akad
16

. Pihak-Pihak yang berakad dalam penjualan online 

telah jelas, yaitu ada yang bertindak sebagai penjual dan sebagai pembeli. Sighah dalam 

penjualan online biasanya berupa syarat dan kondisi yang harus disetujui oleh konsumen. 

Dalam hal penjualan online bentuk sighah yang dilakukan adalah dengan cara tulisan. Penjual 

harus menulis syarat dan kondisi apa saja yang ada dalam transaksi tersebut, sehingga terjadi 

keterbukaan antara penjual dan pembeli. Dalam penjualan online objek akad harus jelas dan 

barang harus bisa secara sempurna dimiliki oleh pihak penjual. Tidak boleh dalam penjualan 

                                                     
15

 Skripsi Agus Sriyanto, Aris Wahyu Kuncoro, Pengaruh Brand Ambasador, Minat Beli, Dan Testimoni Terhadap 

Keputusan Pembelian Pada Situs Jual Beli Online Shop Shopee Indonesia di Universitas Budi Luhur. Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Budi Luhur. 
16 M. Nur Rianto Al Arif. “Penjualan online berbasis Media Sosial dalam perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Wacana 

Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol 13 No 1(Juni 2013) Hal 39 
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online maupun dalam penjualan tatap muka, barang belum dikuasi secara sempurna oleh si 

penjual. Penjual harus secara jelas menulis secara jelas atau secara spesifikasi dari  barang 

yang dijual termasuk kekurangan dari barang tersebut harus esuai dengan syariat, Sehingga 

penjualan online tidak boleh menjual barang yang tidak sesuai dengan aturan syariat. 

  Hal ini seperti Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 29 : 

                                     

                  

Artinya :. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

Perilaku belanja online tentu memiliki dampak positif maupun negative. Dalam 

meminimalisir dampak negative tersebut, konsumen perlu waspada dalam melakukan 

keputusan pembelian pada toko online. Sebab itu konsumen perlu memiliki informasi 

sebanyak-banyaknya tentang toko online. Sebab ini konsumen perlu memiliki informasi 

sebanyak-banyaknya tentang toko online, produk pembayaran
17

. Melalui toko online, 

pembelian tidak dihalangi oleh kondisi tempat yang jauh serta bisa diakses dimanapun 

yang memudahkan konsumen untuk menemukan toko online. Akan tetapi dari semua 

kemudahan belanja online yang diperoleh konsumen, factor yang menentukan 

keberhasilan penerapan bisnis khususnya penjualan secara online adalah suatu keyakinan 

konsumen untuk belanja online karena proses keputusan belanja online adalah pencarian 

informasi, membandingkan alternative yang ada dan pengambilan keputusan. Pada tahap 

pencarian informasi, konsumen akan mencari referensi secara online dari manapun. 

Informasi yang dicari adalah berupa opini dari orang lain yang sudah mendapatkan 

manfaat produk yang dibeli. Konsumen akan cenderung melakukan pembelian melalui 

toko online yang dirasa dan dianggap nyaman untuk konsumen berbelanja
18

.  

                                                     
17  Roro Hami Hayrunniza Wijayanti, “Pengaruh Online Consumer Reviews dan Harga Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Fashion di Toko Online pada Generasi Muda Surabaya”. (Universitas Negri Surabaya,2017). 

Journal Pendidikan Tata Negara (JPTN) Volume 01, No 02. Hal 50 
18  Pudji Utomo, Endang Yohanes Suhari, “Kepercayaam Terhadap Internet Serta Pengaruhnya Pada Pencarian 

Informasi dan Keinginan Membeli Secara Online, Journal Dinamika Informatika, Hal 4 
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Komunikasi Pemasaran sekarang ini merupakan komunikasi pemasaran modern 

yang memudahkan konsumen untuk mendapatkan informasi dan membandingkan 

beberapa produk serupa sebelum mereka melalukan transaksi pembelian. Dengan adanya 

sebuah informasi diinternet, konsumen dapat mengetahui sebuah produk dan sebuah 

perusahan sehingga konsumen bisa mengambil suatu keputusan pembelian dan 

melakukan transaksi jual beli yang tepat. Teknologi sebuah internet juga mampu 

membantu perusahaan dalam memulai komunikasi onteraktif dengan konsumen sehingga 

perusahaan dapat menciptakan electronic word of mouth (e-WOM) yang baik mengenai 

produk yang ditawarkan.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian 

dengan judul Pengaruh iklan prime time dan Electronic Word Of Mouth Terhadap 

Minat Beli Konsumen Shopee Dalam Perspektif  Bisnis Syariah Pada Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Ilam, UIN Raden Intan Lampung. 

 

 

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, bahwa identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah Minat Beli Konsumen Shopee, Shopee memberikan kemudahan bagi para 

konsumen dalam berbelanja di aplikasi Market Place tersebut, baik dari segi fitur kebutuhan 

konsumen maupun kemudahan transaksi yang diberikan Shopee, Shopee bekerja sama dengan 

pihak media pertelevisian dalam mengenalkan aplikasi tersebut kepada masyarakat dengan 

kontrak iklan yang dinamakan iklan prime time, iklan tersebut tayang pada jam 18.00-22.00 WIB 

yang mana pada jam jam tersebutlah masyarakat banyak menonton televisi. Disisi lain penelitian 

ini menganalisis bagaimana pengaruh Iklan Prime Time dan e-WOM, Terhadap Minat Beli 

Konsumen Shopee. Sehingga pada kesimpulan akhir diharapkan akan memberikan jawaban yang 

jelas mengenai pe ngaruh Iklan Prime Time dan e-WOM dalam mempengaruhi Minat Beli 

Konsumen di Aplikasi Shopee.  

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan untuk menghindari 

permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini peneliti membatasi masalahnya 

sebagai berikut : 

1. Responden dalam penelitian ini adalah Mahasiswa FEBI UIN RIL Angkatan th 2018/2019 

yang menggunakan aplikasi shopee dalam berbelanja online. 

2. Pembahasan dan Hasil penelitian hanya berlaku Pada Konsumen Shopee Di Mahasisiwa 

FEBI UIN RIL angkatan tahun 2018/2019. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka diperoleh rumusan masalah yang akan diteliti yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh iklan prime time terhadap minat beli konsumen shopee pada Mahasiswa 

FEBI UIN RIL Angkatan tahun 2018/2019.? 

2. Bagaimana Pengaruh E-wom terhadap minat beli konsumen shopee pada Mahasiswa FEBI 

UIN RIL angkatan tahun 2018/2019?  

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian diatas, maka diperoleh rumusan masalah yang akan diteliti yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaruh iklan prime time terhadap minat beli konsumen shopee pada 

Mahasiswa FEBI UIN RIL Angkatan tahun 2018/2019? 

2. Untuk mengetahui Pengaruh e-Wom terhadap minat beli konsumen shopee pada Mahasiswa 

FEBI UIN RIL angkatan tahun 2018/2019? 

 

F. Manfaat Penelitian  

 

Manfaat penting dari penelitian ini adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan 

setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini 

adalah: 

 

1. Secara Teoritis berguna sebagai bahan ilmu pengetahuan dan penilaian tentang bisnis 

secara umum dan bisnis syariah secara khususnya, untuk mengetahui pengaruh iklan 

prime time dan E-wom terhadap minat beli konsumen dan perspektif bisnis syariah 

tentang pengaruh dan dan minat beli konsumen shopee.  

 

2. Secara Praktis, bagi penulis merupakan sarana untuk mempraktekan teori-teori yang 

didapatkan. Penelitian ini menjadi salah satu tujuan utama penulis dalam menyelesaikan 

pendidikan menuju Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Manajemen Bisnis syariah. 

 

3. Bagi Mahasiswa, Penelitian ini semoga bermanfaat dan bagi mahasiswa yang akan 

melakukan penelitian seanjutnya dapat memberikan kontribusi baik bagi khazanah ilmu 

pengetahuan keagamaan maupun ilmu pengetahuan secara umum.  

 

4. Bagi objek penelitian,  Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai 

pengaruh Iklan Prime Time Dan E-WOM didunia marketing khususnya terhadap minat 

beli.  



13 

 

 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

 

Setelah melakukan penelusuran literature karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, dan tesis. 

Beberapa yang dimiliki korelasi tema yang dibahas mengenai iklan prime time, e-WOM, dan 

minat beli konsumen. Untuk mendukung beberapa penlitian ini maka penulis akan kemukan 

beberapa buku-buku dan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini : 

 

Tabel 1.1 

Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan Bersumber Dari Jurnal Nasional 

 

N

O 

Peneliti Judul Penelitian 

Terdahulu 

Metodolo

gi 

Hasil Penelitian 

1  Sri Rahmi 

Putri. 

(2018) 

Pengaruh   EWOM 

Terhadap Citra Perusahaan 

Dan Dampaknya Terhadap 

Niat Beli Konsumen Pada 

SItus Online Shopee.id 

Metode 

Penelitian 

mengguna

kan 

kuesioner 

(angket) 

Hasil penelitian ini Yaitu Electronic Word 

Of Mouth berpengaruh positif terhadap 

minat beli konsumen shopee, dan juga 

citra perusahaan. Citra perusahaan juga 

berpengaruh positif terhadap niat beli 

konsumen shopee.
19

 

2 Randy 

FaridRach

mawan 

(2019) 

PengaruhIklan Internet, 

Electronic Word Of Mouth 

(E-WOM) Terhadap Minat 

Beli USitus Online Shopee 

Pada Mahasiswa Di Feb 

Manajamen Universitas 

Islam Malang. 

Metode 

Penelitian 

Kuantitati

f 

Hasil penelitian ini ysitu iklan internet dan 

e-Wom secara simultan dan secara persial 

berpengaruhsecara signifikan  signifikan 

terhadap minat situs online shopee
20

. 

3  Agus 

Sriyanto  

Pengaruh Brand 

Ambasador, Minat Beli, 

Dan Testimoni Terhadap 

Metode 

penelitian 

yang 

Hasil penelitian ini yaitu, Brand 

ambassador, Minat beli dan testimony 

berpengaruh secara positif dan signifikan 

                                                     
19 Sri Rahmi Putri, Pengaruh E-Wom Terhadap Citra Perusahaan Dan Dampaknya Terhadap Niat Beli Konsumen 

Pada Situs Online Shopee.id, Jurnal ilmiah Ekonomi Manajemen. No 2 (2018) :75-84 
20

  Randy Farid Rachmawan, Pengaruh Iklan Internet Dan Electronc Word Of Mouth (E-WOM) Terhadap Minat Beli 

Situs Online Shopee Pada Mahasiswa Di FEB Manajemen Di Universitas Islam Malang. Jurnal Riset Manajemen. 2019 
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(2018) Keputusan Pembelian. digunakan 

teknik 

analisis 

linear 

berganda. 

terhadap keputusan pada pembelian di 

situs online shop shopee.co.id
21

 

4 Sahidillah 

Nurdin 

(2021)  

Peran Mediasi Citra Merk 

Pada Hubungan Antara 

Electronic Word Of Mouth 

(E-WOM) Oleh Beauty 

Vlogger Dan Minat Beli 

Produk Kosmetik 

Metoder 

Penelitian 

Kuantitati

f 

Hasil penelitian ini e-Wom berpengaruh 

secara positif terhadap citra merk, minat 

beli produk kosmetik.
22

 

5 Nurul 

Nursyecha 

(2021) 

Pengaruh Iklan Shopee Di 

Televisi Dalam Pembentuk 

Brand Awareness Platform 

Aplikasi Shopee Terhadap 

Minat Beli Konsumen 

Metoder 

Penelitian 

Kuantitati

f 

Hasil penelitian ini bahwa ada pengaruh 

secara linear antara iklan shopee terhadap 

minat beli konsumen shopee, dan  terhadap 

brand awareness, serta ada pengaruh 

positif brand awareness melalui pengguna 

platform aplikasi shopee terhadap minat 

beli consume. 

 

Selain kajian relevan penelitian terdahulu yang relevan bersumber dari jurnal Nasional ada juga 

kajian relevan penelitian terdahulu yang relevan dari sumber jurnal internasional. Berikut sumber jurnal 

internasional yang berasal dari penelitian terdahulu yang relevan : 

 

Tabel 1.2 

Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan Bersumber Dari Jurnal Internasional 

 

NO Peneliti Judul Penelitian 

Terdahulu 

Metodelogi  Hasil Penelitian 

1 Raihanah Dauly. The Appael Of Quantitative From the data analysis, it was 

                                                     
21

 Agus Sriyanto, Pengaruh Brand Ambasador, Minat Beli, Dan Testimoni Terhadap Keputusan Pembelian, Jurnal 

Ekonomi Dan Manajemen No 1 (2019) : 21-34 
22

 Sahidillah Nurdin, Peran Mediasi Citra Merek Pada Hubungan Antara Electronic Word Of Mouth (E-WOM) Oleh 

Beauty Vlogger Dan Minat Beli Produk Kosmetik, Jurnal Sain Manajemen, No 1 (2021)  
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(2021) Advertising And 

Word Of Mouth 

To Online shoping 

interest On Shope 

Applocation. 

. 

research method found the finding and result that, 

the Ads, Word of mouth, and  

have a positive and significant 

effect on online shopping, 

interest throught the  shopee 

app.23 

2 Neri Agesti 

(2021) 

The Effect Viral 

Marketing, Online 

Customer Revies, 

Price Perception 

Trust On Purchase 

Decisions With 

Lifestyle As 

Intervening 

Variabels In The 

Marketplace 

Shopee in 

Surabaya City. 

Quantitative 

Research Method 

From the data analysis, it was 

found the finding and result that, 

The result of the evaluation of 

the inner model show that there 

is a positive and significant 

effect of viral marketing on and 

lifestyle, and the evaluation 

results also show that there is an 

evaluation that shows a negative 

effect influence on viral 

marketing and  lifestyle 24. 

3 Ridho Rafqi 

Ilhamalim (2020) 

Model Received 

Risk And Trust E-

WOM And 

Purchase Intetion ( 

Th Role Of Trust 

Mediating In 

Online Shopping 

In Shopee 

Indonesia) 

Data analysis 

method using 

SEM method-

PLS Structural 

Equation Model 

with partial least 

Square Modeling 

Software. 

From the data analysis, it was 

faound the finding and result 

that The e-Wom has a positive 

and significant effect on 

purchase intention, and effect on 

trust. The perceived risk has a 

negative and significant effect on 

purchase intention and negative 

effect on trust.
25

 

                                                     
23

 Raihanah Daulay, The Appeal Of Advertising And Word Of Mouth To Online Shopping Interests On shopee 

Application. Internasional Journal Reglement & Society. 2021  
24 Neri Agesti, The Appael Of Advertising And Word Of Mouth To Online Shopping Interest On Shopee Applocation. 
University Of Muhammadiyah Sumatera Utara) International Journal Of Multicultural and Multireligious 

Understanding. Tahun 2021 
25  Ridho Rafki Ilhamalimy, Model Received Risk And Trust E-WOM And Purchase Intetion ( Th Role Of Trust 

Mediating In Online Shopping In Shopee Indonesia). Unoversitas Mercu Buana, Jakarta, Dinasti International Journal 

Of Digital Business Management. Tahun 2020 
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4 Sesri Idih Arima 

(2020) 

The effect of 

electronic word of 

mouth to 

repurchase 

interntion of 

shopee online 

store cosumers in 

medan city. 

Quantitative 

research method 

From the data analysis, it was 

faound the finding and result 

that The Electronic word of 

mouth, have positive and 

significant influencer to 

repurchase and . According to 

data analysis, it can be 

concluded that shopee online 

store consumers in this research 

have effective electronic eord of 

mouth generally with high 

repurchase intention.26 

5 B.A. Chukwu 

(Igbinedion 

University Okada, 

Edo State Nigeria) 

Tahun 2019 

The impact Of 

Advertising On 

Consumers 

Buying Behavior. 

Quantitative 

research method 

From the data analysis, it was 

faound the finding and result 

that The Emational response, 

eviromental response towards 

brand, and Brand awereness 

does not positively  affect 

consumer buying behavior27 

 

 

                                                     
26 Sesria Idih Arima, The effect of electronic word of mouth to repurchase interntion of shopee online store cosumers in 

medan city, Faculty of psychology, University of Sumatera Utara. Iternational Journal of Progressive Sciences and 

Technologies, Tahun 2020. 
27 B.A. CHUKWU, The effect of electronic word of mouth to repurchase interntion of shopee online store cosumers in 

medan city. Igbinedion University Okada, Edo State Nigeria, International Journal Of Arts And Commerce, Tahun 

2019.  
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 BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh iklan primetime dan electronic word of 

mouth  terhadap minat beli di Shopee pa da mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung. 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang mahasiswa yang pernah melakukan 

pembelian di Shopee. Berdasarkan analisis statistik yang telah dilakukan, maka kesimpulannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Iklan Primetime berpengaruh terhadap minat beli di Shopee pada mahasiswa FEBI UIN 

Raden Intan Lampung. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar 

dari t tabel (3,694> 1,660) serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 

sehingga hipotesis pertama (H1) yang menyatakan “diduga iklan primetime berpengaruh 

signifikan terhadap minat beli di Shopee pada mahasiswa FEBI UIN Raden Intan 

Lampung.” diterima. Artinya semakin baik iklan primetime Shopee maka akan 

meningkatkan minat beli konsumen Shopee. 

2. Electronic word of mouth berpengaruh terhadap minat beli di Shopee pada mahasiswa FEBI 

UIN Raden Intan Lampung. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih 

besar dari t tabel (3.940 > 1,660) serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 

0,002 sehingga hipotesis pertama (H2) yang menyatakan “diduga electronic word of mouth 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli di Shopee pada mahasiswa FEBI UIN Raden 

Intan Lampung.” diterima. Artinya semakin banyak electronic word of mouth yang diterima 

oleh toko online Shopee maka akan semakin besar pula pengaruhnya terhadap minat beli 

konsumen.  

3. Terdapat pengaruh iklan primetime dan electronic word of mouth terhadap minat beli di 

Shopee pada mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung. Hal tersebut dibuktikan dengan 

nilai F hitung sebesar 105,612 lebih besar dari F tabel 3.091 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga hipotesis yang menyatakan “diduga iklan 

primetime dan electronic word of mouth  berpengaruh FEBI UIN Raden Intan Lampung.” 

diterima. Artinya, semakin baik penayangan iklan primetime dan semakin baik electronic 

word of mouth yang yang diterima oleh toko online Shopee maka akan semakin besar pula 

pengaruhnya terhadap minat beli konsumen. Selain itu, iklan primetime yang baik akan 

semakin meningkatkan minat beli konsumen. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti menyampaikan beberapa saran yang dapat 

dijadikan bahan pertimbangan. Adapun sarat tersebut antara lain: 

1. Bagi pihak Shopee diharapkan dapat mempertahankan dan terus meningkatkan promosi 

menggunakan penayangan iklan dengan menyertakan informasi produk yang lebih rinci dan 

mudah dipahami konsumen, serta menampilkan inovasi visualisasi yang menarik dan 

nyaman untuk dilihat agar konsumen tertarik dan memiliki minat beli. Bagi toko online di 

Shopee diharapkan lebih memperhatikan ulasan pelanggan dan merespon keluhan pelanggan 

mengenai produknya, serta meningkatkan kualitas tokonya agar pelanggan maupun calon 

pelanggan yakin untuk membeli produk di took tersebut  bahkan merekomendasikan kepada 

orang lain. 
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2. Bagi konsumen shopee diharapkan untuk lebih memperhatikan review produk tersebut 

sebagai bahan referensi sebelum memutuskan  membeli kemudian sebagi konsumen muslim 

diharapkan juga untuk  mengutamakan maslahah atau kebermanfaatan dari produk yang 

ingin dibeli sehingga menghindari sifat konsumtif. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang  lingkup permasalahan 

penelitian untuk populasi yang lebih besar dan spesifik, dengan metode analisa yang berbeda 

dan penambahan variabel-variabel lain yang berhubungan dengan minat beli, sehingga dapat 

memberikan gambaran yang lebih luas tentang faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 

minat beli selain iklan primetime dan electronic word of mouth. 
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