PENGARUH ONLINE CONSUMER REVIEW DAN
DISKON PADA SITUS WEB ATAUAPLIKASI
BOOKING HOTEL ONLINE REDDOORZ
TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM

SKRIPSI

LELA RINDU ASTUTIK
NPM. 1751040066

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442H / 2021M

PENGARUH ONLINE CONSUMER REVIEW DAN
DISKON PADA SITUS WEB ATAUAPLIKASI
BOOKING HOTEL ONLINE REDDOORZ
TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM

SKRIPSI
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi dan Bisnis Islam

Disusun Oleh:
Lela Rindu Astutik
NPM. 1751040066

Program Studi: Manajemen Bisnis Syariah

Pembimbing I

: Erike Anggraeni, M.E.Sy

Pembimbing II

: Yulistia Devi, M.S.Ak.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H / 2021M
i

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh online
consumer review dan diskon pada situs web/aplikasi booking hotel
online (RedDoorz) terhadap minat beli konsumen. RedDoorz
merupakan sebuah perusahaan yang melayani pemesanan kamar
berupa jasa akomodasi dan hotel berbasis online sekaligus menjadi
manajemen hotel. Minat beli konsumen dalam memesan hotel melalui
aplikasi booking hotel online RedDoorz dapat dikatakan masih kurang
dan minim. Hal ini dibuktikan dalam survey yang dilakukan oleh
DailySocial.id pada tahun 2018, Reddoorz memiliki pengguna 5,73%.
Rumusan masalah dalam penelitian ialah Apakah OCR pada aplikasi
(RedDoorz) berpengaruh terhadap minat beli konsumen?, Apakah
diskon pada aplikasi (RedDoorz) berpengaruh terhadap minat beli
konsumen?, Apakah OCR dan diskon pada aplikasi (RedDoorz) secara
simultan berpengaruh terhadap minat beli konsumen?, Bagaimana
pandangan ekonomi islam terhadap OCR dan diskon pada aplikasi
RedDoorz ?
Teknik pengumpulan data menggunakan metode kuesioner dan
dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 1.567 konsumen.
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik
non probability sampling dengan menggunakan purposive sampling.
Perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin, didapat sampel
sebanyak 94 responden. Metode analisis data menggunakan analisis
regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis (uji t, uji f dan
r2) menggunakan bantuan softwere SPSS 20 for windows.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel OCR berpengaruh
terhadap minat beli. Semakin baik OCR maka akan semakin tinggi
minat beli konsumen. Variabel diskon berpengaruh terhadap minat
beli. Semakin besar diskon yang diberikan oleh perusahaan maka akan
semakin meningkat minat beli konsumen. Variabel OCR dan diskon
berpengaruh simultan terhadap minat beli. Pandangan ekonomi islam
terhadap nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam OCR dapat
dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 6, pandangan
ekonomi islam terhadap diskon, diskon diperbolehkan dalam islam.
Namun diskon tersebut tidak melanggar etika berbisnis dalam islam.
Kata Kunci: Online Consumer Review, Diskon, Minat Beli
ii

ABSTRACT
This study aims to determine the effect of online consumer reviews
and discounts on the website / online hotel booking application
(RedDoorz) on consumer buying interest. RedDoorz is a company that
serves room bookings in the form of online-based accommodation and
hotel services as well as hotel management. Consumer buying interest
in booking hotels through the online hotel booking application
RedDoorz can be said to be lacking and minimal. This is evidenced in
a survey conducted by dailysocial in 2018, reddoorz had 5,73% users.
The formulation of the problem in the study is Does the OCR in the
application (RedDoorz) affect consumer purchase interest?, Does the
discount on the application (RedDoorz) affect consumer buying
interest?, Do OCR and discount on the application (RedDoorz)
simultaneously affect consumer buying interest?, What is the Islamic
economic view to the OCR and the discount on the RedDoorz app?
Data collection techniques in this study using questionnaires and
documentation. The population in this study was 1.567 consumers.
The sampling technique used in this study was a non- probability
sampling technique using purposive sampling. Calculations using the
slovin formula obtained a sampel of 94 respondents. Methods of data
analysis using multiple linear regression analysis, classical
assumption test, hypothesis testing (t test, f and r2 test) using SPSS 20
for windows software.
The results showed that the OCR variable had an effect on buying
intention. The better the OCR the higher the consumer's will buying
interest. The discount variable has an effect on buying interest. The
greater the discount given by the company the consumer's buying
interest will increase. OCR and discount variables have a
simultaneously effect on buying interest. The Islamic economic view of
Islamic values contained in the OCR can be explained in the AlQur'an chapter Al-Hujurat verse 6, Islamic economic view to of
discounts,discounts are allowed in islam. However this discount does
not violate the ethics of doing business in Islam.
Keywords: Online Consumer Review, Discount, Buying Intere
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MOTTO

Artinya:“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu
adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar
kepada Tuhannya” (Q.S Al-Isra ayat 26).1

1

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV
Penerbit Diponegoro, 2006 )
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Judul ialah uraian masalah dalam suatu karya ilmiah, judul dalam
skripsi ini yakni “Pengaruh Online Consumer Review dan Diskon
Pada
Situs
Web/Aplikasi
Booking
Hotel
Online
(RedDoorz)Terhadap Minat Beli Konsumen Dalam Perspektif
Ekonomi Islam.” Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai
pembahasan dalam penelitian ini dan guna meminimalisir kesalahan
oleh pembaca, makaada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu
maksud dan tujuan serta istilah yang disertakan pada skripsi ini. Berikut
beberapa istilah dalam skripsi ini:
1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau
benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan
seseorang.1
2. Online Consumer Review adalah salah satu bentuk dari electronic
word of mouth dan dapat dikatakan sebagai komunikasi pemasaran
yang baru dan dapat mempengaruhi serta memegang peran dalam
proses keputusan pembelian. 2
3. Diskon merupakan pengurangan harga langsung terhadap suatu
pembelian dalam periode waktu tertentu, pemberian diskon kepada
konsumen memiliki tujuan untuk menghargai respon pelanggan. 3
4. Minat beli merupakan perilaku yang timbul sebagai respon terhadap
suatu objek yang menunjukkan keinginan pelanggan untuk
melakukan pembelian. 4
5. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada
permukaan yang mendatar sebagimana yang terlihat oleh mata
1

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa
(Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.664
2
Monica Adhelia S., Atik Aprianingsih, ”The Effect Of Online Consumer Review
Toward Purchase Intention: A Study In Premium Cosmetic In Indonesia”.
Internasional Conference, 2016, h. 218
3
Philip Kotler, Gary Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, Jilid 1, Edisi 12
(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h. 9.
4
Philip Kotler, Manajemen Pemasaran (Jakarta Prenhallindo, 2002), h.15
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2
dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya) atau bisa di
artikan sebagaimana cara pandang. 5
6. Ekonomi Islam merupakan sebuah pengetahuan yang mempelajari
aktivitas atau perilaku manusia secara actual dan empiris, baik
dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi dengan berlandaskan
syariah yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah sehingga
dapat mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. 6
Berdasarkan penegasan judul diatas, dapat di simpulkan
bahwasannya yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah suatu
penelitian mengenai pengaruh dan perspektif ekonomi islam terkait
online consumer review dan diskon yang ada pada aplikasi Reddoorz
dalam mempengaruhi minat beli konsumen.
B.

Latar Belakang
Kondisi persaingan aplikasi yang semakin maju mengharuskan
setiap perusahaan untuk terus berinovasi dan berkembang. Begitupun
dengan perusahaan yang bergerak dibidang jasa akomodasi dan hotel
melalui fitur aplikasi booking hotel. Perkembangan teknologi dapat
mengubah semua arus pembelian menjadi lebih mudah dan praktis.
Sadar terhadap kemudahan yang disediakan oleh aplikasi banyak
pemakai aplikasi yang mengakses internet serta menggunakan media
sosial sebagai sarana untuk memperlancar proses pemasaran dan
sebagai media yang membantu dalam melakukan pembelian.
Dengan berkembangnya kemajuan teknologi membuat rencana
traveling menjadi lebih mudah. Perubahan traveling zaman dahulu
dengan traveling pada saat ini sangat lah jauh berbeda, dengan bantuan
teknologi yang ada saat ini sangat membantu konsumen dalam
melakukan pencarian, pemesanan ataupun bantuan dalam mencari
informasi mengenai suatu destinasi ataupun pencarian hotel secara
online. Jika sebelumnya calon konsumen hotel tiba secara ekslusif ke
hotelsebelum melakukan pemesanan ataupun melalui telefon untuk
dapat melakukan pemesanan, kini semua menjadi lebih praktis dan
5

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , edisi keempat(
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 675
6
Mohammad Hidayat, An Intoduction to the Sharia Economic (Jakarta: Zikrul
Hakim, 2010), h.27

3
mudah hanya dengan melalui akses internet secara online dengan
berbagai macam media elektronik yang ada. Alasan utama dari
perpindahan kebiasaan konsumen darioffline menjadi onlinekarena
adanya kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut tren
berbelanja online di era milenial terus mengalami pertumbuhan yang
begitu pesat. Konsumen cenderung mencari kelengkapan informasi
terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian pada suatu produk
ataupun jasa. Mengakibatkan banyaknya jaringan jasa melalui aplikasi
pesan hotel secara online. Berikut beberapa nama aplikasi booking
hotel online:
Tabel 1
Daftar Aplikasi Booking Hotel Online
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nama-Nama Aplikasi Booking Hotel Online
Traveloka
Airy
Booking.com
RedDoorz
OYO
PegiPegi
Agoda
Booking Hotel Murah App
Tiket.com

Sumber: Data Primer, 2020
Ketertarikan konsumen untuk melakukan pembelian atau
pemesanan pada fitur aplikasi hotel online dipengaruhi oleh keinginan
dalamdiri konsumen guna mendapatkan sesuatu yang di inginkan.
Dorongan untuk memperoleh sesuatu yang di inginkan ialah
responyang terjadi dalam diri konsumen melalui rangsangan baik dari
dalam maupun dari luar. Konsumen berminat untuk melakukan
pembelian pada layanan jasa melalui fitur aplikasi hotel online yang
diinginkan. Keinginan membeli ialah integritas yang muncul sebagai
respon terhadap suatu objek yang menunjukkan keinginan pelanggan
untuk melakukan transaksi.7 Keinginan membeli tersebut yang nantinya

7

Philip Kotler, Manajemen Pemasaran (Jakarta Prenhallindo, 2002), h.15
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akan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian pada suatu
layanan jasa.
Menurut survey DailySocial.id tahun 2018 menjelaskan
pengetahuan mengenai persentasepada link atau aplikasi booking hotel
online yang sering responden pakai, ada beberapa situs pemesanan
hotel online yang memiliki peminat cukup sedikit. Permasalahan yang
mempengaruhi minimnya minat beli pada jasa tersebut tentunya
memiliki banyak
faktor, berikut beberapa nama aplikasi yang
menyediakan layanan jasa hotel online beserta persentasenya menurut
dailysocial.id pada tahun 2018:

Most Popular OTA Services
50.67%

27.27%
20.20% 19.63% 19.47%
10.64% 6.04%
5.73% 5.22% 4.70% 5.32%

Sumber: dailysocial.id 2018
Gambar 1
Persentaseaplikasi pesan hotel online
Gambar 1 menjelaskan bahwasannya Traveloka menjadi situs
pertama dalam pemesanan hotel online dengan pengguna 50,47%, lalu
dilanjutkan dengan Tiket.com dengan pengguna 27,27%, Airy dengan
pengguna 20, 20%, Agoda dengan pengguna 19,63%, Pegi-pegi dengan
pengguna 19,47%, Zenroom dengan pengguna 6,04%, RedDoorz
dengan pengguna 5,73%, RajaKamar dengan pengguna 5,22%, dan
Other Hotel Reservation OTAs dengan pengguna 5,32%. Jika dilihat
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dari survey yang dilakukan oleh dailysocial.id pada tahun 2018 maka
dapat ditarik kesimpulan bahwasannya RedDoorz memiliki pengguna
5,73% dari banyaknya pengguna aplikasi booking hotel online. Hal ini
menunjukkan bahwa minat beli konsumen dalam memesan hotel
melalui aplikasi booking hotel online RedDoorz dapat dikatakan masih
kurang dan minim. Keadaan ini yang menimbulkan rasa ingin tahu
peneliti guna memperoleh informasi apakah faktor yang menyebabkan
minim dan kurangnya minat beli konsumen dan sejauh mana keinginan
atau minat beli konsumen pada situs atau aplikasi booking hotel online
RedDoorz.
Keputusan seseorang dalam membeli atau menyewa jasa
penginapan online dengan model aplikasi tersebut banyak dipengaruhi
oleh bermacam faktor, diantaranya yaitu online consumer review.
Online consumer review berisikan pendapat atau ulasan langsung dari
seseorang yang bukan iklan, hal ini membuat online consumer review
menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian
oleh konsumen lain. 8Online Consumer Review adalah salah satu bentuk
dari electronic word of mouth dan dapat dikatakan sebagai komunikasi
permasaran yang baru dan dapat mempengaruhi serta memegang peran
dalam proses keputusan pembelian.9 Sedangkan menurut Almana dan
Mirza “online consumer review digunakan sebagai sarana untuk
konsumen mencari dan mendapatkan informasi yang nantinya akan
mempengaruhi keputusan pembelian”. 10
Munculnya jasa pemesanan secara online dikaitan pada perubahan
tingkahlaku konsumen saat bertransaksi dari offline menjadi
onlineseperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hal ini berkaitan
dengan sejumlah fitur yang bisa ditemukan pada layananjasaonline.
Tidak hanya memberikaan rasa nyaman saat melakukan transaksi
8

Farki, Baihaqi, dan Wibawa, ” Pengaruh Online Consumer Review dan Rating
Terhadap Kepercayaan dan Minat Pembelian pada Online Marketplace di Indonesia”
Jurnal Teknik ITS, 2016
9
Monica Adhelia S., Atik Aprianingsih, ”The Effect Of Online Consumer Review
Toward Purchase Intention: A Study In Premium Cosmetic In Indonesia”.
Internasional Conference, 2016, h. 218
10
M. Almana, A. Mirza, ”The Impact of Elektronic Word Of Mouth On Consumer’s
Purchasing Decisions” International Journal of Computer Applications, volume 82
No.9, 2013, h. 23
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namun juga ulasan konsumen online dapat menjadi daya tarik tersendiri
bagi konsumen. Berikut contoh dari online consumer review:

Sumber : Aplikasi RedDoorz
Gambar 2
Contoh Screenshot Online Consumer Review
Dapat dilihat pada gambar 2yakni contoh dari online reviewyang
ada pada fitur aplikasi booking hotel online di Indonesia. Di indonesia
online review telah di adopsi pada aplikasi booking hotel online. Hal ini
menunjukkan bahwa perusahaan yang bergerak dibidang jasa telah
mengerti seberapa pentingnya online consumer reviewuntuk konsumen
lainnya, sebagai pengganti bentuk fisik yang tidak didapatkan dalam
media online.
Permasalahan utama dari adanya online consumer review bagi
perusahaan adalah bahwasannya online consumer reviewmerupakan
bagian dari electronic word of mouth sehingga online consumer review
tidak dapat dikendalikan. Namun, bagi konsumen adanya online
consumer review ini sangat menguntungkan di karenakan online
consumer review bersifat lebih jujur. Kelebihan dari adanya online
consumer review yakni dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan bagi
calon konsumen yang akan melakukan pembelian, selain itu kelebihan
lain dari adanya online consumer review yakni sebagai sarana
pemasaran yang efektif dan meningkatkan penjualan. Seorang
konsumen tidak akan melakukan pembelian pada jasa penginapan yang
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memiliki online review yang kurang baik. Namun dapat dilihat juga
dengan faktor lain yakni total konsumen lain yang memberikan review
juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi consumer.Jika semua
aplikasi mempunyai review yang cenderung sama, apakah pembeli akan
memutuskan melakukan pembelian berdasarkan ulasan tersebut
ataupun tidak hal ini masih belum diketahui, maka pembahasan
mengenai online consumer review akan sangat menarik untuk diteliti.
Untuk dapat mengetahui tanggapan mengenai Online Consumer
Reviewyang ada pada aplikasi booking hotel online,maka peneliti
melakukanpreliminary research kepada 25orang yang sudah pernah
memesan hotel secara online.
Tabel 2
Tanggapan Umum Responden pada Pemilihan Hotel Secara Online
Jawaban
Pertanyaan
Apakah online consumer review pada aplikasi
booking hotel online sangat bermanfaat?
Apakah online consumer review pada aplikasi
booking hotel online mudah untuk anda mengerti?
Apakah online consumer review dalam aplikasi
tersebut dapat anda percaya?
Apakah anda sebelum memesan hotel online
melihat ulasan dari konsumen lain terlebih
dahulu?
Apakah online consumer review membantu anda?
Apakah dengan melihat ulasan konsumen lain
dapat mempengaruhi minat beli anda?
Apakah anda puas pada aplikasi yang
menyediakan fitur ulasan dari konsumen lain?
Apakah saudara sering TIDAK memperhatikan
ulasan konsumen lain saat memesan hotel online?

Sumber :preliminary research,2020

Total
Ya

Tidak

25

0

25

23

2

25

23

2

25

23

2

25

24

1

25

21

4

25

20

5

25

9

16

25
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Dari Tabel 2 maka dapat disimpulkan bahwasannya online
consumer review pada aplikasi booking hotel online sangat bermanfaat
bagi konsumen lain. Sedangkan jika diliat dari pertanyaan terakhir,
terdapat 9 responden yang tidak memperdulikan pendapat konsumen
lain sebelum melakukan pembelian dan terdapat 16 responden yang
memperhatikanonline consumer review.
Oleh karena itu, akan
dilaksanakan penelitian lebih lanjut dengan jumlahsampel yang lebih
banyak.
Selain online consumer review, terdapat faktor lain yang juga ikut
mempengaruhi minat beli konsumen. Salah satu faktor yang juga dapat
dikatakan sebagai upaya dalam menarik minat beli konsumen adalah
dengan memberikan potongan harga atau yang sering di sebut diskon. 11
Diskon adalah harga yang lebih rendah dari harga yang seharusnya
dibayarkan didasarkan pada beberapa hal diantaranya waktu
pembayaran yang lebih awal, tingkat serta jumlah pembelian dan
pembelian pada musim tertentu.12 Program diskon atau potongan harga
merupakan salah satu strategi harga yang dapat digunakan oleh
perusahaan sebagai upaya rangsangan pemasaran yang dilakukan untuk
menarik minat konsumen terhadap suatu produk yang mereka pasarkan
dan secara tidak langsung juga ikut mempengaruhi keputusan
konsumen, yang nantinya diharapkan dapat memberikan dampak positif
bagi perusahaan. 13
Salah satu strategi agar seorang pengunjung situs ataupun
pengguna aplikasi e-commerce mau melakukan pembelian ialah dengan
melalui penawaran menarik yang diberikan oleh situs maupun aplikasi
e-commerce tersebut.Salah satunya yakni dengan memberi potongan
harga (discount). Diskon bisa menjadi strategi bisnis bagi pelaku bisnis
e-commerce dalam menarik minat beli pengunjung e-commerce.14
11

Denok Wahyudi Setyo Rahayu, ”Penerapan Diskon Dalam Menarik Minat Beli
Konsumen Di Matahari Departement Store Kediri Town Square” Jurnal Ilmu-Ilmu
Ekonomi, Vol. 12 No.2, 2019, h.44
12
Gitosudarmono, Manajemen Pemasaran (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 233
13
M. Anang Firmansyah, Perilaku Konsumen Sikap dan Pemasara, ( Yogyakarta:
CV. Budi Utama, 2018), h.59
14
Nur Mochammad Ilyas Safuan, “Pengaruh Kualitas Webside, Diskon, dan
Kesadaran Terhadap Keputusan Pembelian di Zalora (Studi pada Mahasiswa STIESA
Surabaya)” Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Vol.7 No. 10, 2018, h.2
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Pemberian diskon yang dilakukan oleh situs ataupun aplikasi ecommerce dapat diberlakukan dalam berbagai hal menginggat transaksi
yang ada di lingkungan e-commerce tidak dibatasi oleh ruang dan
waktu, sehingga pembisnis dapat memanfaatkan berbagai macam
tawaran menarik yang bisa di dapatkan oleh pengunjung agar dapat
bersaing dengan pesaing lainnya. Selain termasuk dalam strategi yang
dapat memperlancar keputusan pembelian konsumen, pemberian diskon
pada konsumen juga mampu memberi daya tarik yang sangat besar bagi
pelanggan karena menginggat masyarakat di Indonesia sangat responsif
jika terdapat barang atau jasa memberikan hal tersebut. 15
Promosi penjualan menggunakan discountdapatberpengaruh pada
keputusan membeli konsumen.16 Seperti apa yang ditemukan oleh
wolfgang & Tobias bahwa discount harga memiliki dampak langsung
terhadap keputusan pembelian, disamping itu sikap positif terhadap
discount dapat menyebabkan niat pembelian menjadi tinggi serta sikap
positif tersebut akan memiliki dampak terhadap keputusan pembelian. 17
Dari penjabaran tersebut, dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung
dengan hadirnya diskon sebagai sarana promosi yang di lakukan oleh
perusahaan seolah sebagai daya tarik yang memang ditunjukkan guna
menarik minat beli yang dalam hal ini berarti menarik minat beli
konsumen untuk menggunakan jasa penginapan melalui aplikasi
booking hotel online.Dengan adanya diskon tersebut konsumen akan
kembali mempertimbangkan pembelian pada suatu jasa penginapan
melalui fitur aplikasi, karena harga yang mereka temui tidak akan sama
pada waktu yang berbeda.

Untuk dapat mengetahui tanggapan mengenai Online Consumer
Reviewyang ada pada aplikasi booking hotel online,maka peneliti
melakukanpreliminary research kepada 25orang yang sudah pernah
memesan hotel secara online.
15

Ibid., h.3
Eddy Soeryanto Soegoto, Entrepreneurship Menjadi Pembisnis Ulung (Jakarta:
PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2009), h. 207
17
Widayat, Statistika Multivariat Pada Bidang Manajemen dan Bisnis (Malang:
Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), h.154
16
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Tabel 3
Tanggapan Umum Responden pada Pemilihan Hotel Secara Online
Jawaban
Pertanyaan

Total
Ya

Tidak

Apakah dengan adanya diskon pada aplikasi
booking hotel online membuat anda puas?

24

1

25

Apakah diskon pada aplikasi booking hotel
online dapat mempengaruhi minat beli ada?

21

4

25

Apakah diskon yang di sediakan aplikasi
hotel online membuat anda tertarik?

23

2

25

14

11

25

24

1

25

20

5

25

23

2

25

10

15

25

Apakah diskon yang diberikan aplikasi hotel
online cukup besar?
Apakah kode promo yang tersedia dapat
terpakai pada aplikasi hotel online?
Apakah anda selalu mencari-cari diskon saat
ingin memesan kamar hotel secara online?
Apakah diskon penting bagi anda?
Apakah anda sering TIDAK memperhatikan
adanya diskon yang disediakan oleh aplikasi
hotel online?

Sumber :preliminary research, 2020
Dari Tabel 3 maka dapat disimpulkan bahwasannya hampir
seluruh responden puas dengan adanya diskon yang di berikan oleh
aplikasi booking hotel online. Jika ditinjau dari soal terakhir ada 10
respondenyang tidak begitu memperhatikan adanya diskon yang
disediakan oleh aplikasi booking hotel online dan terdapat 15 responden
lainnya yang selalu memperhatikan adanya diskon yang di sediakan
oleh aplikasibooking hotel online. Dengan demikian, akan di lakukan
penelitian lanjutan dengan menggunakan sampel lebih banyak.
Bentuk contoh potongan harga yang diberikan oleh situs reddoorz
beserta perbandingannya terhadap jumlah konsumen reddoorz near
unila 2 disaat pemberian diskon berlangsung:
Tabel 4
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Diskon RedDoorz Beberapa Bulan Terahir
No

Bulan

Diskon

1.

Juni

2.

Juli

3.

Agustus

4.

September

5.

Oktober

6.

November

Flash sale Thrushday
40%
HARBHOLNAS 7.7
Flash sale 40%
HARBHOLNAS 8.8
Flash sale 40%
Puncak
HARBHOLNAS 9.9
Flash sale 40%,50%,
99%.
Diskon plus 25%
giveaway
Shocktober Deals
Flash sale 40%
Diskon 25%+ 1 vocer
kamar gratis
Bulan Hujan Promo
11.11Diskon 22%,
27%, 30%

Periode
Booking
18 Juni
13. 00– 14.00
7 – 9 Juli
13.00 – 15.00
7 – 8 Agustus
12.00 – 14.00
7–9
September
12.00 – 15.00

Jumlah
4
19
28
13

10 Oktober
13.00 – 14.00

14

11– 13
November

27

Sumber: berdasarkan data diolah 2020
Dari data diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya
diskon memiliki pengaruh yang tidak begitu besar terhadap minat beli
konsumen pada reddoorz near unila2 melalui aplikasi redoorz. Karena
minat beli konsumen saat diskon berlangsung masih mengalami
kenaikan dan penurunan sehingga kondisi ini tidak stabil. Maka dari
itu, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pengaruh
diskon pada minat beli konsumen di reddoorz near unila2.
Salah satu aplikasi booking hotel online yang menyediakan fitur
online review dan diskon adalah aplikasi RedDoorz. RedDoorz
merupakan sebuah perusahaan yang melayani pemesanan kamar berupa
jasa akomodasi dan hotel berbasis online sekaligus menjadi manajemen
hotel. Reddoorz menjaring beberapa akomodasi dan hotel yang mau di
ajak untuk menggembangkan bisnis mereka dan tentunya dengan
catatan perusahaan hotel atau penginapan tersebut harus mampu
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memperbaiki manajemen hotel sinkron pada aturan yang ditetapkan
pihak ReedDoorz. Lalu setelah itu RedDoorz baru akan membantu
partner dalam menarik harga, mendistribusikan, dan mengiklankan
hotel dengan bantuan infrastruktur dan teknologi, dengan begitu
pemilik hotel dapat meningkatkan pemasukan. Kelebihan reddoorz
dibandingkaan dengan aplikasi booking hotel lainnya yakni reddoorz
memberikan penawaran diskon menarik sebagai contoh ialah
RedClubmember ship dimana RedClub member ship ini dapat
dikatakan diskon tambahan yang diberikan oleh aplikasi kepada
anggota khusus Reddoorz. Selain RedClub member ship ada juga
kelebihan Reddoorz lainnya yakni RedDoorz loyalty points dapat
dikatakan bahwa RedDoorz loyalty points ini merupakan diskon
tambahan yang diberikan aplikasi kepada pelanggan setia RedDoorz,
semakin sering ia melakukan pemesanan hotel di RedDoorz maka akan
semakin banyak points yang akan ia dapatkan, points tersebut dapat
digunakan untuk berhemat hingga 30% untuk setiap pemesanan.
Alasan peneliti memilih variabel online consumer review dan
diskon dibandingkan dengan variabel lain yakni dengan melihat situasi
yang ada dilapangan. Kebanyakan konsumen yang melakukan
pembelian secara online pasti akan mencari informasi yang ada pada
aplikasi tersebut terlebih dahulu. Informasi yang ada dapat diperoleh
dengan melihat ulasan konsumen secara online. Selain dengan melihat
informasi yang ada konsumen juga akan melakukan pembelian pada
situs yang memiliki atau mempunyai diskon yang cukup besar.
Kebanyakan dari konsumen akan lebih memilih hotel yang memiliki
diskon yang cukup besar dibanding dengan hotel yang memiliki harga
yang murah namun tidak terdapat diskon. Karena harga yang
mendapatkan diskon besar kemungkinan akan jauh lebih murah
dibandingkan harga yang normal dan tidak terdapat diskon dalam harga
tersebut. Peneliti tidak memilih variabel lain dalam penelitian ini
dikarenakan variabel online consumer review dan diskon lebih tepat
dipakai dalam penelitian ini menginggat penelitian ini dilakukan pada
aplikasi booking hotel secara online. Berikut beberapa nama akomodasi
dan hotel pada aplikasi RedDoorz yang ada di Lampung:
Tabel 5
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Daftar Nama RedDoorz di Lampung
NO

Nama Jaringan Akomodasi dan Hotel RedDoorz di Lampung

1.

RedDoorz near Kartini Mall Lampung

2.
3.
4.

RedDoorz near Gatot Subroto Lampung 2
RedDoorz @ Jalan Pangeran Antasari Lampung
RedDoorz @ Jalan Pangeran Antasari Lampung 2

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

RedDoorz Syariah @ Gatot Subroto Lampung
RedDoorz @ Jalan Narada Lampung
RedDoorz Plus @ Jalan Raden Intan Lampung
RedDoorz Syariah near Kebun Raya Liwa
RedDoorz @ Jalan Hayam Wuruk Lampung
RedDoorz @ Jalan Diponegoro Lampung
RedDoorz Plus Syariah near Universitas Lampung
RedDoorz @ Jalan Hayam Wuruk Lampung 2
RedDoorz near RS Imanuel Lampung
RedDoorz near Universitas Lampung 2
RedDoorz Plus @ Jalan Dr. Cipto Magunkusumo Lampung

16.

RedDoorz @ Jalan Morotai Lampung

17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

RedDoorz near Lampung Walk
RedDoorz Syariah near Transmart Lampung
RedDoorz Plus near Gatot Subroto Lampung 3
RedDoorz Syariah near RS Graha Husada Lampung
RedDoorz Syariah near PKOR Lampung
RedDoorz Syariah near Kebun Raya Liwa
RedDoorz Syariah near Pahoman Stadiun Lampung
RedDoorz Plus @ Tanjung Karang Lampung 2
RedDoorz @ Hotel Negeri Baru Kalianda
RedDoorz near Pantai Pasir Putih Lampung

Sumber: Aplikasi RedDoorz, July 2020
Dari banyaknya RedDoorz yang ada di lampung peneliti memilih
salah satu RedDoorz sebagai objek penelitian yaitu RedDoorz near
Unila2. Adapun alasan peneliti memilih RedDoorz near Unila2 sebagai
objek dalam penelitian ini dikarenakan masih banyaknya online
consumer review yang bersumber dari konsumen pengguna aplikasi
tersebut dan dapat dikategorikan sebagai ulasan buruk yang di terima
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oleh RedDoorz near Unila2 jika dilihat dari situs webside atau kolom
komentar aplikasi tersebut. Selain itu, alasan lainnya yang membuat
peneliti tertarik menjadikan RedDoorz near Unila2 sebagai objek dalam
penelitian ini adalah lokasi dari tempat objek penelitian tersebut yang
dapat dikatakan kurang strategis dan cukup jauh dari keramaian,
sehingga membuat peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana cara
RedDoorz near Unila2 ini dalam menarik minat konsumen untuk
melakukan pembelian atau pemesanan di hotel tersebut.
Keputusan seseorang dalam membeli atau menyewa penginapan
tidak hanya dilihat dari faktor online consumer review dan diskon saja,
tetapi juga dari konsep keislamannya. Nilai-nilai keislaman yang
terkandung dalam keputusan seseorang sebelum melakukan pembelian
sangatlah penting dan pastinya seorang konsumen harus lebih berhatihati dalam menerima segala macam informasi. Dalam islam, keputusan
seseorang dalam melakukan pembelian dijelaskan dalam Al-Qur’an
yang tentunya lebih bersifat umum, yang artinya dapat digunakan
kedalam semuaaktivitas.Sikap berhati-hati saat memperoleh berita
dijelaskan pada Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 6

ِ
ٍ ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
صبِ ُح ْوا َع َل َمافَ َعلْتُم
ْ ُيَاَيُّ َهاالَّذيْ َن اََمنُ ْواا ْن َجاءَ ُك ْم فَاس ٌق بِنَبَا فَتَبَ يَّنُ ْوااَ ْن تَصْيبُ ْواقَ ْوًما ِبَ َه لَة فَت
ِِ
ي
َْ نَدم

”Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik
datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya,
agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan
(kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu”.
(Q.S.Al-Hujurat:6)

Berdasarkan ayat diatas, maka bisa disimpulkan bahwasannya
ketika seorang muslim mendapatkan informasi atau suatu berita
hendaknya lebih berhati-hati dalam menerimanya. Saat kita tidak
memiliki suatu pengetahuan mengenai hal tersebut akan ada baiknya
jika kita teliti dan periksa terlebih dahulu, sebelum akhirnya dapat
membuat kita menyesal pada kemudian hari. Ayat diatas juga dapat
dikaitkan dengan sikap hati-hati seorang muslim dalam membuat
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keputusan ataupun keinginan untuk membeli dan menggunakan suatu
jasa. Aplikasi tersebut yang secara tidak langsung juga menerapkan
prinsip ekonomi Islam agar konsumen lebih berhati-berhati dan
mencari informasi terlebih dahulu mengenai sesuatu dengan sebaik
mungkin.
Seorang muslim dalam membelanjakan hartanya harus dapat
memilah-milah mana yang dapat dianggap penting dan mana yang tidak
terlalu penting. Artinya disini seorang muslim harus membelanjakan
dan menggunakan hartanya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan
dan harus secara wajar. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat
Al-Isra’ ayat 27:

َّ الش ٰي ِط ْي ِنۗ َوَكا َن
َّ اِ َّن ال ُْمبَ ِّذ ِريْ َن َكانُ ْوا اِ ْخ َوا َن
﴾٧٢ ﴿ الش ْي ٰط ُن لَِربِّه َك ُف ْوًرا
“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara
setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”.(Q.S.Al-Isra’:27)
Dalam islam seorang konsumen dilarang berperilaku untuk
bermewah-mewahan. Artinya seorang konsumen tidak boleh terlalu
tenggelam dalam kenikmatan duniawi. Seorang konsumen tidak boleh
berlebih-lebihan hanya untuk mendapatkan sarana yang menyenangkan
sesaat dan tentunya untuk hal yang tidak bermanfaat. Ayat diatas dapat
dikaitkan dengan perilaku konsumen dalam melalukan pembelian salah
satunya adalah pembelian dengan tawaran menarik yakni diskon.
Dengan melihat hasil yang ada pada saat melakukanpreliminary
research, maka peneliti menarik kesimpulan bahwasannyaonline
consumer review dan diskon merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi minat beli konsumen melalui fitur aplikasi bookinghotel
online. Melihat pentingnyaonline consumer review dan diskon terhadap
minat beli konsumen secara online, peneliti menganggap bahwa
permasalahan yang ada perlu diteliti pada aplikasi pemesanan hotel
online, contohnya RedDoorz. Aplikasi RedDoorz dipilih sebagai objek
penelitian karena bisa dibilang memiliki sedikit pengguna menurut
survey DailySocial.id.
Jika dilihat dari latar belakang masalah yang telah di uraikan,
maka pengamat tertarik untuk melakukan pengamatan lanjutan
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padajaringan RedDoorz yang dicantumkan dalam skripsi yang berjudul
“Pengaruh Online Consumer Review dan Diskon Pada Situs
Web/Aplikasi Booking Hotel Online (RedDoorz) Terhadap Minat
Beli Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam.”
C. Identifikasi dan BatasanMasalah
1. Identifikasi Masalah
Permasalahan utama dari adanya online consumer review bagi
perusahaan
adalah
bahwasannya
online
consumer
reviewmerupakan bagian dari electronic word of mouth sehingga
online consumer review tidak dapat dikendalikan. Namun, bagi
konsumen adanya online consumer review ini sangat
menguntungkan di karenakan online consumer review bersifat
lebih jujur. Seorang konsumen tidak akan melakukan pembelian
pada jasa penginapan yang memiliki online review yang kurang
baik. Namun dapat dilihat juga dengan faktor lain yakni total
konsumen lain yang memberikan review juga dapat dijadikan
sebagai pertimbangan bagi consumer.Jika semua aplikasi
mempunyai review yang cenderung sama, apakah pembeli akan
memutuskan melakukan pembelian berdasarkan ulasan tersebut
ataupun tidak hal ini masih belum diketahui, maka pembahasan
mengenai online consumer review akan sangat menarik untuk
diteliti.
Melakukan pembelian secara online dengan harga yang telah
mendapatkan diskon sangat mudah di temukan di Indonesia,
begitupun juga pembelian melalui fitur aplikasi. Jika setiap
aplikasi memiliki diskon yang relatif sama. Apakah variabel
diskon menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi minat
beli konsumen. Karena semua aplikasi booking hotel online
menyediakan diskon yang cendrung sama, maka konsumen bisa
saja tertarik dengan diskon yang disediakan oleh aplikasi booking
hotel yang lainnya dibandingkan dengan diskon yang diberikan
oleh aplikasi booking hotel reddoorz. sehingga topik mengenai
diskon akan menarik untuk diteliti.

17
Aplikasi RedDoorz dijadikan sebagai objek pengamatan
dikarenakan bisa dibilang mempunyai sedikit pengguna dalam
surveiyang dilakukan oleh DailySocial.id 2018. Reddoorz
memiliki pengguna 5,57%. Dan dapat dikatakan memiliki sedikit
pengguna di bandingkan dengan aplikasi lain seperti traveloka,
airy, oyo, zeenroom, tiket.com, agoda dan pegi-pegi. Hal ini
menunjukkan bahwa minat beli konsumen dalam memesan hotel
melalui aplikasi booking hotel online RedDoorz masih kurang
dan minim.Keadaan ini yang menimbulkan rasa ingin tahu
peneliti guna memperoleh informasi apakah faktor yang
menyebabkan minimnya minat beli konsumen dan sejauh mana
keinginan atau minat beli konsumen pada situs tersebut.
RedDoorz near Unila 2 dipilih sebagai objek dalam penelitian
ini dikarenakan masih banyaknya online consumer review yang
bersumber dari konsumen pengguna aplikasi tersebut dan dapat
dikategorikan sebagai ulasan buruk yang di terima oleh
RedDoorz near Unila2 jika dilihat dari situs webside atau kolom
komentar aplikasi tersebut. Selain itu, alasan lainnya yang
membuat peneliti tertarik menjadikan RedDoorz near Unila2
sebagai objek dalam penelitian ini adalah lokasi dari tempat
objek penelitian tersebut yang dapat dikatakan kurang strategis
dan cukup jauh dari keramaian, sehingga membuat peneliti
tertarik untuk mengetahui bagaimana cara RedDoorz near
Unila2dalam mempengaruhi konsumen untuk melangsungkan
transaksi atau pemesanan di hotel tersebut.
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2. Batasan Masalah
1. Responden dalam penelitian ini adalah konsumen RedDoorz
near Universitas Lampung 2.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada fitur pemesanan hotel
online melalui aplikasi RedDoorz.
D. Rumusan Masalah
1. Apakah online consumer review pada aplikasi booking hotel
online (RedDoorz)berpengaruh terhadap minat beli konsumen?
2. Apakah diskon pada aplikasi booking hotel online (RedDoorz)
berpengaruh terhadap minat beli konsumen?
3. Apakah online consumer review dan diskon pada aplikasi
booking hotel online (RedDoorz)secara simultan berpengaruh
terhadap minat beli konsumen ?
4. Bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap online customer
review dan diskon pada aplikasi booking hotel online RedDoorz?
E. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui apakah onlineconsumer review pada aplikasi
booking hotel online (RedDoorz) berpengaruh terhadap minat
beli konsumen.
2. Untuk mengetahui apakah diskon pada aplikasi booking hotel
online (RedDoorz) berpengaruh terhadap minat beli konsumen.
3. Untuk mengetahui apakah online consumer review dan diskon
pada aplikasi booking hotel online (RedDoorz)secara simultan
berpengaruh terhadap minat beli konsumen.
4. Untuk menjelaskan pandangan ekonomi islam terhadap
onlineconsumer review dan diskon pada aplikasi booking hotel
online RedDoorz.

F. Manfaat Penelitian
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1. Teoritis
Penelitian bisa dipakai menjadi acuan ataupun referensi untuk
pembaca atau penulis lainnya yang ingin melakukan pengamatan
serasi pada judul skripsi yang diambil.
2. Praktis
a. Manfaat untuk pembisnis
Untuk menjadi bahan referensi bagi para pembisnis agar dapat
memperhatikan sekaligus dapat mempertimbangkan ulasan
online konsumen dan diskon sebagai salah satu bentuk
perubahan melalui integrasi teknologi.
b. Manfaat bagi konsumen
Melalui situs web/aplikasi booking hotel online (RedDoorz)
maka akan dapat lebih memudahkan konsumen dalam
memilih berbagai layanan jasa yang di inginkan. Selain itu
tentunya agar para konsumen tidak salah memilih ketika
hendak melakukan transaksi beli online. Dan yang pasti
konsumen dapat merasakan layanan yang begitu mudah dan
cepat dalam memesan hotel.
c. Manfaat bagi peneliti selajutnya
Dapat
digunakan
sebagai
wawasan
dan
bahan
referensipengamatan lanjutan. Selain itu bisa dijadikan
literature untuk penulis ilmiah yang berkesinambungan.
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G. Penelitian Terdahulu
Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan
penelitain ini diantaranya adalah sebagai berikut:
Tabel 6
Daftar Penelitian Sebelumnya
No
1.

2.

Judul Penelitian
Terdahulu
Pengaruh Country
Of Origin dan
Online Consumer
Review Terhadap
Trust dan
Keputusan
Pembelian (Survei
Pada Mahasiswa
S1 Fakultas Ilmu
Administrasi
Universitas
Brawijaya
Angkatan
2015/2016 dan
2016/2017 Tahun
Akademik
2017/2018 Pembeli
Produk Oppo
Pengaruh Online
Consumer Review
Terhadap Proses
Keputusan
Pembelian dalam
Pemesanan Hotel
di Traveloka

Nama
Peneliti
Althaf Revi
Kanitra dan
Andriani
Kusumawati

Jenis
Penelitian
Metode
Kuantitatif

Larasati
Nindyakiran
a

Metode
Kuantitatif

Hasil
Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa variabel
Online
Consumer
Review
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
Keputusan
Pembelian (Y2)
ini dibuktikan
dengan nilai
probabilitas. 18

Hasil
menunjukkan
bahwa Online
Consumer
Review
mempengaruhi
Proses
Keputusan

18
Althaf Revi Kanitra dan Andriani Kusumawati, ”Pengaruh Country Of Origin
dan Online Consumer Review Terhadap Trust dan Keputusan Pembelian (Survei Pada
Mahasiswa S1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Angkatan 2015/2016
dan 2016/2017 Tahun Akademik 2017/2018 Pembeli Produk Oppo”, Jurnal
Administrasi Bisnis, Vol. 61 No.1
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3.

Pengaruh online
consumer review
dan viral marketing
terhadap keputusan
pembelian dengan
consumer trust
sebagai intervening
(studi pada
pengguna
instagram di 1
kecamatan
kebumen)

Cucu Andita
Widya dan
Sulis
Riptiono

Metode
Kuantitatif

Pembelian
sebesar 74,6%.
Nilai koefisien
regresi linier
menunjukkan
hasil positif,
yang berarti
bahwa jika
ulasan
konsumen
online
meningkat,
proses
keputusan
pembelian juga
akan
meningkat.19
Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa Variabel
online
consumer
review tidak
berpengaruh
terhadap
keputusan
pembelian,
Sedangkan
online
consumer
review dan viral
marketing
berpengaruh
signifikan
terhadap
consumertrush.
sedangkan viral
marketing dan

19
Larasati Nindyakirana, Pengaruh Online Consumer Review Terhadap Proses
Keputusan Pembelian dalam Pemesanan Hotel di Traveloka, dikutip pada tanggal
14/8/2020
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signifikan
terhadap
keputusan
pembelian. 20
4.

5.

Pengaruh Diskon
pada Aplikasi eWallet terhadap
pertumbuhan
Minat Pembelian
Impulsif
Konsumen
Milenial di
Wilayah
Tangerang.
Pengaruh Diskon
Terhadap
Keputusan
Pembelian dan
Kepuasan
Pelanggan Bisnis
Online (Survei
pada Mahasiswa
Fakultas Ilmu
Administrasi
Universitas
Brawijaya
Angkatan
2013/2014
Konsumen
Traveloka

Agus
Kusnawan,
Diana
Silaswara,
Andy, Tjong
Sefung.

Metode
Kuantitatif

Hasil penelitian
menunjukan
bahwa variabel
Diskon tidak
berpengaruh
signifikan
terhadappembel
ian impulsif. 21

Indri
Kartika
Dewi dan
Andriani
Kusumawati

Metode
Kuantitatif

Hasil penelitian
ini
menunjukkan
bahwa variabel
diskon
berpengaruh
paling
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian,
variabel diskon
berpengaruh
signifikan
terhadap
kepuasan
pelanggan, dan
Keputusan

20
Cucu Andita Widya dan Sulis Riptiono, ”Pengaruh online consumer review dan
viral marketing terhadap keputusan pembelian dengan consumer trust sebagai
intervening (studi pada pengguna instagram di 1 kecamatan kebumen)” Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Manajemen , Bisnis dan Akuntansi, Vol.1, No.1
21
Agus Kusnawan dkk,“Pengaruh Diskon pada Aplikasi e-Wallet terhadap
pertumbuhan Minat Pembelian Impulsif Konsumen Milenial di Wilayah Tangerang”
Jurnal Sains Manajemen, Vol.5 No.2
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pembelian
berpengaruh
terhadap
signifikan
terhadap
kepuasan
pelanggan. 22

Berdasarkan tinjauan pustaka (penelitian terdahulu) dapat
disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitain
terdahulu dengan penelitian sekarang, persamaan dan perbedaannya
adalah sebagai berikut:
1. Persamaanpenelitianterdahulu denganpenelitian sekarang yaitu
sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif dan alat
untuk menguji penelitian dengan menggunakan SPSS dan samasama menguji pengaruh Online Consumer Review dan diskon
terhadap minat beli.
2. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu
terletak pada objek penelitiannya dan dalam penelitian ini
menggunakan penelitain dalam Perspektif Ekonomi Islam.
H. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan pada pengamatan ini disusun sebagai
berikut:
1. Bagian Awal Skripsi
Bagian awal memuat cover skipsi, halaman cover, halaman
abstrak, halaman persetujuan, halaman penggesahan, motto,
persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar
tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.
2. Bagian Inti Skripsi
Bagian inti skripsi terdiri atas bab dan sub bab sebagai berikut:
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Indri Kartika Dewi dan Andriani Kusumawati, “Pengaruh Diskon Terhadap
Keputusan Pembelian dan Kepuasan Pelanggan Bisnis Online (Survei pada Mahasiswa
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Angkatan 2013/2014 Konsumen
Traveloka” Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 56 No. 1
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BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

PENDAHULUAN
Mencakup penegasan judul, latar belakang masalah,
identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan
masalah, tujuan pengamatan, manfaat penelitian,
pengamatan terdahulu dan sistematika penulisan
skripsi.
LANDASAN TEORI
Mencakup pembahasan mengenaielectronic word of
mouth, online consumer review, diskon, minta beli
konsumen, kerangka pemikiran dan hipotesis.
METODE PENELITIAN
Mencakup waktu dan tempat penelitian, jenis dan
sifat pengamatan, sumber data, teknik pengumpulan
data, populasi dan sampel, definisi oprasional
variabel, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi
klasik, dan uji hipotesis.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Mencakup atas deskripsi data, pembahasan hasil
pengamatan dan analisis.
PENUTUP
Berisikan simpulan dan rekomendasi dari semua
hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis.
Simpulan bisa di kemukakan dari permasalahan
yang ada pada penelitian dan perolehan dari analisis
data. Sedangkan saran berisikan mengenai saran
yang diberikan penulis untuk mengatasi dan mencari
solusi dari masalah yang ada.

3. Bagian Akhir Skripsi
Bagian akhir pada skripsi ini berisikan mengenai daftar rujukan
dan lampiran.

BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Perilaku Konsumen
1. Definisi Perilaku Konsumen
Perilaku konsumen merupakan kegiatan-kegiatan individu
yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan
mempergunakan barang-barang dan jasa, termasuk di dalamnya
proses pengambilan keputusan, persiapan dan penentuan
kegiatan-kegiatan tersebut.1 Perilaku konsumen adalah
bagaimana konsumen akan menanggapi atau akan merespons
bila terjadi perubahan harga atas suatu permintaan barang atau
jasa yang diperlukan.2 Sedangkan menurut Loudan dan Bitta
lebih menekankan perilaku konsumen sebagai suatu proses
pengambilan keputusan. Mereka mengatakan bahwa perilaku
konsumen adalah pengambilan keputusan yang mensyaratkan
aktifitas individu untuk mengevaluasi, memperoleh,
menggunakan, atau mengatur barang dan jasa.3
Berdasarkan definisi mengenai perilaku konsumen diatas
maka dapat disimpulkan bahwasannya perilaku konsumen
merupakan tindakan yang dilakukan konsumen dalam
melakukan pengambilan keputusan terhadap permintaan barang
maupun jasa.
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen
Konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh
kepuasan (utility) dalam kegiatan konsumsinya. Utility secara
bahasa berarti berguna (usefulness), membantu (helpfulness)
atau menguntungkan (advantage). Dalam konteks ekonomi,
utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh
1

Hani Handoko dan Basu Swasta, Manajemen Pemasaran Analisis Prilaku
Konsumen, (Yogyakarta: BPEE, 2000), h.10
2
Soeharno, Ekonomi Manajerial, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007),h 41
3
Sri Wigati, “Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam” Maliyah,
Vol.01, No.01, Juni 2011, h.26
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seorang konsumen ketika mengkonsumsi suatu barang.
Kegunaan ini bisa juga dirasakan sebagai rasa “tertolong” dari
suatu kesulitan karena mengkonsumsi barang tersebut.
Dengan hal tersebut maka konsumen telah mengambil
sebuah keputusan untuk mengkonsumsi suatu barang karena
faktor “tertolong”. Pengambilan keputusan didasari dengan
berbagai hal baik dari dalam individu maupun dari luar individu
konsumen yang mampu memberikan kepuasan yang tertinggi.
Keputusan konsumen untuk menentukan pembelian sangat
dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, pribadi dan
psikologi dari pembeli. Juga oleh faktor-faktor yang tidak dapat
dikendalikan oleh pemasar, tetapi harus benar-benar
diperhitungkan. Faktor-faktor tersebut adalah:
1. Faktor kebudayaan
Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling
luas terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami
peran yang dimainkan oleh kultur, sub-kultur, dan kelas
sosial pembeli. Kultur adalah penentu paling pokok dari
keinginan dan perilaku seseorang. Makhluk yang lebih
rendah umumnya akan dituntun oleh naluri. Sedangkan
manusia biasanya mempelajari perilaku dari lingkungan
sekitar, sehingga nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku
seseorang yang tinggal di daerah tertentu akan berbeda
dengan orang yang tinggal di daerah lain. Sub-kultur
merupakan lebih kecil di banding kultur yang memiliki etnis
yang lebih khas. Sedangkan kelas sosial adalah susunan
yang relatif permanen dan teratur dalam suatu masyarakat
yang anggotanya memiliki nilai, minat, dan perilaku yang
sama.4
2. Faktor social
Perilaku konsumen juga akan dipengaruhi oleh faktor
sosial, seperti kelompok kecil, keluarga, peran dan status
sosial dari konsumen tersebut. Kelompok ini sangat
berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan, sehingga
4

Ibid., h.28
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pemasar harus sangat memperhatikan faktor kelompok
dalam menyusun strategi pemasaran. Kelompok ini bisa di
bedakan menjadi dua yaitu kelompok primer dan kelompok
rujukan. Kelompok primer terjadi karena interaksi secara
intensif, seperti keluarga dan teman. Kelompok ini
memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan
konsumen. Sedangkan kelompok rujukan adalah kelompok
yang merupakan titik perbandingan atau tatap muka atau
tidak langsung dalam pembentukan sikap seseorang. Faktor
sosial yang lain adalah peran dan status. Tiap peran
membawa status yang mencerminkan penghargaan umum
oleh masyarakat. Contohnya adalah direktur yang mamiliki
pakaian mahal dan mobil mewah.5
3. Faktor pribadi
Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh
karakter pribadi seperti umur dan tahap daur hidup pembeli,
jabatan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, konsep
diri pembeli yang bersangkutan. Daur hidup berkaitan
dengan siklus hidup seseorang. Tahapantahapan dalam hidup
psikologi berhubungan dengan perubahan atau transformasi
tertentu pada saat mereka menjalani hidup. Jabatan
mengidentifikasikan kelompok pekerja yang memiliki minat
di atas rata-rata. Keadaan tertentu ini tidaklah lain adalah
pendapatan yang dapat dibelanjakan, tabungan, harta, dan
aktivitas meminjam. Gaya hidup adalah pola hidup yang
diekspresikan oleh minat, pendapatan, kegiatan yang semua
itu tidak akan lepas dari interaksi dengan lingkungannya.
Konsep diri adalah karakteristik psikologis yang berbea dari
setiap yang memandang respon terhadap lingkungan yang
konsisten.
4. Faktor psikologis
Seseorang mempunyai banyak kebutuhan baik yang
bersifat biogenik ataupun biologis. Kebutuhan ini timbul
dari suatu keadaan fisiologis tertentu seperti lapar, haus dan
5

Ibid.,
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sebagainya. Sedangkan kebutuhan yang bersifat psikologis
adalah kebutuhan yang timbul dari keadaan tertentu seperti
kebutuhan untuk diakui, harga diri, atau kebutuhan untuk
diterima lingkungan. Sedang faktor psikologis yang utama
adalah motivasi, persepsi, proses belajar, serta kepercayaan
dan sikap.6
3. Perilaku Konsumen Menurut Islam
Teori perilaku konsumen yang dibangun berdasar syariat
Islam, memiliki perbedaan yang mendasar dengan teori
konvensional. Perbedaan ini menyangkut nilai dasar yang
menjadi fondasi teori, motif dan tujuan konsumsi, hingga teknik
pilihan dan alokasi anggaraan untuk berkonsumsi. Ada tiga nilai
dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat
muslim, yaitu:
1) Keyakinan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat,
prinsip ini mengarahkan seorang konsumen untuk
mengutamakan konsumsi untuk akhirat dari pada dunia.
Mengutamakan konsumsi untuk ibadah dari pada konsumsi
duniawi. Konsumsi untuk ibadah merupakan future
consumction, sedangkan konsumsi duniawi adalah present
consumption.
2) Konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur
dengan moral agama Islam, dan bukan dengan jumlah
kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas semakin
tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran
dan ketaqwaan kepada Allah SWT. merupakan kunci
moralitas Islam. Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai
dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan
dan menjauhkan diri dari kejahatan.
3) kedudukan harta adalah merupakan anugrah Allah SWT dan
bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk
(sehingga harus dijauhi secara berlebihan). Harta merupakan
alat untuk mencapai tujuan hidup, jika diusahakan dan
6

Ibid., h.29
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dimanfaatkan dengan benar sebagaimana al-Qur’an surat AlBaqarah ayat 262:

ۙ ً َ ٓ َ ًّ
ُ َ َْ ٓ َ
ْ َ ُ َ َّ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ ْ ه
اّٰلل ث َّم َل ُيت ِب ُع ْون َما انفق ْوا َمنا َّوَل اذى
ِ ال ِذين ين ِفقون اموالهم ِ يف سبي ِل
َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ ٌ ْ ِ َ َ َ ْۚ ْ ِّ َ َ ْ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ
لهم اجرهم ِعند رب ِهم وَل خوف علي ِهم وَل هم يحزنون
”Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah,
kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan
menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima),
mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada
rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih
hati”.(Q.S. Al- Baqarah: 262)
Menurut Manan, selain dengan adanya tiga fondasi dasar
diatas, masih terdapat lima prinsip konsumsi dalam Islam yaitu:
1) Prinsip keadilan
Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rizki
yang halal dan tidak dilarang hukum. Firman Allah SWT
dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 173:

َ َْ ه
َّ ُ ٓ َ َ ْ ْ ْ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ
اّٰلل ْۚ ف َم ِن
ِ ِان َما ح َّرم عل ْيك ُم ال َم ْيتة والدم ولح َم ال ِخ ِني ِر وما ا ِهل ِب ٖه ِلغ ْ ِن
ُ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ٓ ْ َ َ َ ْ َّ ه
اّٰلل غف ْو ٌر َّر ِح ْي ٌم
اضطر غ ْن ب ٍاغ وَل ع ٍاد فَل ِاثم علي ِه ۗ ِان

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu
bangkai, darah, daging babi, dan binatang (ketika
disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang
siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia
tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas ,
maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha
pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. Al- Baqarah:173)
2) Prinsip kebersihan
Maksudnya adalah bahwa makanan harus baik dan cocok
untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga
merusak selera.
3) Prinsip kesederhanaan
Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makan
dan minuman yang tidak berlebihan. Firman Allah SWT
dalam al-Qur’an surat al-A’raf ayat 31:
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َ ٗ َّ ْۚ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْْ َ ْ ُ ُ َّ
ْ َ ِّ ُ َ ْ ْ ُ َ َ ْ ْ ُ ُ َ َ ٰ ْٓ َ ٰ
ْسف ْوا ِانه َل
ِ يب ِ ين اد ْم خذوا ِزينتكم ِعند كل مس ِج ٍد وكلوا واشبوا وَل ت
َ ْ ُيح ُّب ال ُم ْْسف
ي
ْ ِِ
ِ

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di
setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan jangan
lah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai
yang berlebih-lebihan”. (Q.S. Al- A’raf:31)
4) Prinsip kemurahan Hati
Dengan mentaati perintah islam tidak ada bahaya maupun
dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal
yang disediakan Tuhannya, seperti Firman Allah SWT
dalam Al –Qur’an surat Al-Maidah ayat 96:

ْ ُ
ُ ََ
ً َ َ ٗ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َّ ُ
َّ اعا َّل ُك ْم َول
لس َّي َار ِة َْۚو ُح ِّر َم عل ْيك ْم َص ْيد ال ََ ِّن
ا ِحل لكم صيد البحر وطعامه مت
ِ
َ ْ ُ َْ ْ ُ ْ َ ْٓ َّ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ ُ ً َ َّ ُ ِ ه
ما دمتم حرما ۗواتقوا اّٰلل ال ِذي ِالي ِه تحْسون
“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan
makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang
lezat bagimu, bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan
diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat,
selama kamu dalam ihram, dan bertakwalah kepada Allah
yang kepadaNyalah kamu akan dikumpulkan”. (Q.S. AlMaidah: 96).
5) Prinsip moralitas
Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah
SWT sebelum makan dan menyatakan terimakasih setelah
makan.7
4. Arahan Islam Mengenai Perilaku Konsumen
Islam memberikan rambu-rambu berupa arahan-arahan
positif dalam berkonsumsi. Terdapat beberapa batasan yaitu
sebagai berikut:
1) Batasan pada cara dan sifat
Seorang muslim haruslah mengetaui segala sesuatu yang
dilarang oleh islam. Mengkonsumsi produk-produk yang
jelas keharamannya harus dihindari, seperti meminum khamr
7

Ibid., Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam, h.32
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dan makan daging babi, seorang muslim harus senantiasa
mengkonsumsi suatu yang membawa manfaat dan maslahat,
sehingga jauh dari kesia-siaan. Karena pembelajaran dalam
hal-hal yang haram suatu perbuatan yang berlebih-lebihan
dan melampaui batas. Dan pemborosan pun dilarang islam
meskipun yang dibelanjakan hanya satu dirham, meskipun
pembelanja memiliki harta karun.8 Sebagaimana firman
Allah SWT dalam Q.S.Al-Is’ra:27

ُ َ
ٰ َّ َ َ ْ ٰ َّ َ َ ْ ْٓ ُ َ َ ْ ِّ َ ُ ْ َّ
ي َۗوكان الش ْيط ُن ِل َر ِّب ٖه كف ْو ًرا
ِ ْ ِان المبذ ِرين كانوا ِاخوان الشي ِط

“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu
adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada
Tuhannya”. (Q.S.Al-Is’ra:27).
2) Batas pada kuantitas dan ukuran
Pembatasan dalam hal kuantitas dan ukuran konsumsi
dimana islam umatnya berlaku kikir yaitu menahan nahan
harta yang dikarunia Allah SWT kepada mereka, namun
Allah juga tidak menghendaki umatnya membelanjakan
harta mereka secara berlebihan diluar kelebihan. Dalam
perilaku konsumsi, islam menekankan kewajaran dari segi
jumlah, yakni sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan.
Dan tidak memebelanjakan harta diluar kemampuan.9
Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S.Al-Furqaan: 67.

َ َ
َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ٓ َ َ ْ َّ َ
َ ْ ان َب
ي ذ ٰ ِلك ق َو ًاما
ْ ْسفوا ول ْم يق ُنوا وك
ِ وال ِذين ِاذا انفقوا لم ي
“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan
(harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan
(pembelanjaan itu) ditengah- tengah antara yang demikian”.
(Q.S.Al- Furqaan:67).
Islam telah mengajarkan setiap umatnya agar tidak
pemborosan dalam membelanjakan hartanya dan akan ada

8
Yusuf Qhardawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam
(Jakarta: Rabbani Pers, 2001), h. 259
9
Ibid., Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, h.260
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baiknya seorang muslim membelanjakan hartanya secara
wajar dan tidak berlebihan yang tentunya tidak diluar batas
kemampuannya yang membawa maslahat dan maanfaat.
B. Pemasaran
1. Definisi Pemasaran
Pemasaran didefinisikan sebagai suatu usaha ataupun
upaya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen
melalui penciptaan dan penjualan suatu produk, baik barang
maupun jasa yang kemudian dibeli oleh mereka yang
memiliki kebutuhan melalui proses pertukaran.10 Menurut
Kotler, pemasaran (marketing) merupakan sebuah proses
social atau kemasyarakatan dimana individu dan kelompok
memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan
menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan
produk ataupun jasa yang bernilai dengan orang lain.11
Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa
pemasaran merupakan sebuah kegiatan yang ada dalam
perekonomian yang dapat membantu dalam menciptakan nilai
ekonomi. Adanya nilai ekonomi yang tercipta akan dapat
menentukan harga dari setiap barang dan jasa yang
ditawarkan. Faktor penting dalam menciptakan nilai tersebut
adalah produksi, pemasaran, dan konsumsi. Dalam hal ini
pemasaran menjadi penghubung antara kegiatan produksi dan
konsumsi.12
2. Perumusan strategi pemasaran
Merumuskan strategi pemasaran berarti melaksanakan
prosedur tiga langkah secara sistematik. Perusahaan perlu
melakukan
pengelompokkan
masyarakat
menurut

10

Dedi Purwana and Nurdin Hidayat, Studi Kelayakan Bisnis, Pertama (Depok:
Rajawali Press, 2018), h.69
11
Muhammad Fajar Laksana, Praktis Memahami Manajemen Pemasaran,
Pertama (Jawa Barat: Khalifah Mediatama, 2019), h. 2
12 Nur Asnawi and Muhammad Asnan Fanani, Pemasaran Syariah: Teori,
Filosofi Dan Isu- Isu Kontemporer, Pertama (Depok: Rajawali Press, 2017), h. 107
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karakteristik masyarakat tertentu untuk tujuan program
pemasaran yang disebut sebagai segmentation, targeting dan
positioning.13
a) Segmentasi Pasar (Segmentation)
Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar
kedalam kelompok pembeli yang berbeda- beda
berdasarkan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku
yang membutuhkan bauran pemasaran dan bauran produk
tersendiri,atau dengan kata lain segmentasi pasar
merupakan dasar untuk mengetahui bahwa setiap pasar
terdiri atas beberapa segmen yang berbeda-beda. Untuk
melakukan segmentasi pasar terdiri dari beberapa variabel
yang harus diperhatikan. Tujuannya agar segmentasi yang
telah dilakukan tepat sasaran, salah dalam menentukan
variabel segmen akan berdampak gagalnya sasaran yang
ingin dicapai. Variabel untuk melakukan segmentasi pasar
terdiri dari:
1) Segmentasi Geografis
Segmentasi geografis dilakukan dengan cara
mengelompokkan konsumen yang terbesar dari
berbagai wilayah kedalam kelompok konsumen
tertentu atas dasar unit geografis, misalnya provinsi,
kabupaten, kota dan kecamatan.
2) Segmentasi Demografis
Segmentasi ini dilakukan dengan cara membagi
konsumen atas variabel demigrafis seperti mislanya
umur, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, agama,
dan kewarganegaraan.
3) Segmentasi Psikografis
Pada segmentasi psikografis, pengelompokan
konsumen yang dilakukan pada segmen ini
berdasarkan atas kelompok kelas social. seperti gaya
hidup atau karakteristik konsumen.

13
Abdul Manap, Revolusi Manajemen Pemasaran, ( Jakarta: Mitra Wacana
Media, 2013), h.73
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4) Segmentasi Menurut Perilaku
Dalam
segmentasi
perilaku,
konsumen
dikelompokkan atas dasar pengetahuan, sikap, tingkat
penggunaan, manfaat atau respon yang diberikan
terhadap suatu produk.
Syarat-syarat untuk mengadakan segmentasi
yang efektif adalah sebagai berikut:
a) Measurability
Measurability yaitu tingkat informasi mengenai
sifat-sifat pembeli, sejauh mana sifat-sifat
tersebut dapat diukur.
b) Accessibility
Accessibility yaitu dimana tingkat perusahaan itu
secara efektif memutuskan usaha pemasarannya
pada segmen yang telah dipilih.
c) Substantiality
Substantiality yaitu dimana tingkat segmen itu
adalah luas dan cukup menguntungkan untuk
melakukan kegiatan pemasaraan itu sendiri.
b) Penentuan Pasar Sasaran (Targeting)
Secara umum penentuan pasar sasaran adalah proses
untuk mengevaluasi setiap daya tarik segmen pasar dan
memilih satu atau lebih segmen yang akan dimasuki.
Menetapkan pasar sasaran dengan cara mengembangkan
ukuran-ukuran dan daya tarik segmen, kemudian memilih
segmen yang diinginkan. Segmen –segmen yang perlu di
evaluasi dalam hal: ukuran dan pertumbuhan segmen,
daya tarik segmen dan sumber daya yang dimiliki
perusahaan.14
1 Ukuran dan pertumbuhan segmen
Perusahaan perlu mengumpulkan data mengenai
tingkat permintaan pasar, tingkat pertumbuhan pasar,

14
Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi Untuk Strategi
dan Penelitian Pemasaran, ( Jakarta: Prenada Media, 2005), h.68
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serta tingkat keuntungan yang diharapkan dari setiap
segmen.
2 Daya tarik segmen
Setelah mengetahui ukuran dan pertumbuhan setiap
segmen, perusahaan perlu mempertimbangkan faktorfaktor yang mempengaruhi daya tarik jangka panjang
setiap segmen.
3 Sasaran dan sumber daya perusahaan
Apabila ternyata sebuah segmen memiliki ukuran dan
pertumbuhan yang tepat dan memiliki daya tarik
structural yang baik, perusahaan masih harus
memperhatikan sasaran dan sumber daya perusahaan.
suatu segmen yang besar dan menarik mungkin saja
tidak akan berarti apa-apa bila sumber daya
perusahaan tidak memungkinkan perusahaan untuk
bersaing di segmen ini. Setelah mengevaluasi
begbagai segmen pasar yang ada, perusahaan harus
memutuskan segmen mana yang akan dilayani. Ini
merupakan seleksi pasar sasaran. Pasar sasaran terdiri
dari kumpulan pembeli dengan kebutuhan atau
karakteristik serupa yang akan dilayani oleh
perusahaan.
c) Penentuan Posisi Pasar (Positioning)
Penentuan posisi pasar adalah mengatur sebuah
produk atau jasa untuk menempati tempat yang jelas,
berbeda dan diinginkan oleh konsumen sasaran
dibandingkan dengan tempat produk pesaing,. Dalam
mempromosikan
produknya
perusahaan
harus
nebawarkan nilai yang lebih besar kepada segmen sasaran
yang dipilihnya dengana cara menetapkan harga yang
lebih rendah dibandingkan dengan pesaing lainnya.
Strategi penentuan posisi pasar terdiri dari: dasar
atribut (harga murah atau mahal), menurut kelas pengguna
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(shampoo bagi orang dewasa atau untuk anak-anak) dan
menurut kelas produk (sabun kecantikan).15
3. Konsep Pemasaran dalam Perspektif Bisnis Syariah
Pemasaran syariah atau pemasaran dalam islam adalah
penerapan suatu disiplin bisnis strategi yang dijalankan sesuai
dengan nilai dan prinsip syariah atau berdasarkan konsep
keislaman yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW.
Menurut Hermawan Kartajaya, nilai inti dari pemasaran
syariah adalah integritas dan transparasi, sehingga pemasar
(marketer) tidak boleh malakukan ataupun mengatakan halhal bohong mengenai produk yang mereka pasarkan dan
setiap orang akan membeli produk tersebut karena memang
butuh dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang
mereka perlukan, bukan karena diskon yang ditawarkan atau
sebatas iming-iming hadiah belaka.16 Hal ini sesuai dengan
ayat Al-Qur’an yang terdapat dalam surat Al-Ahzab {33} : 70,
yang berbunyi sebagai berikut:

سدِي اد ا
َ َّللاَ َوقُولُوا قَ ْو اًل
َّ يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا اتَّقُوا
Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu
kepada Allah dan katakanlah perkataan yang
benar”. (QS. Al- Ahzab {33}: 70).
Terdapat 4 konsep karakteristik yang terdapat pada
syariah marketing, yaitu sebagai berikut:17
a. Ketuhanan (Rabbaniyah)
Ketuhanan atau rabbaniyah adalah satu keyakinan
yang bulat, bahwa semua gerak gerik manusia selalu
berada dibawah pengawasan Allah SWT, salah satu cirri
pemasaran syariah adalah sifatnya yang religious. Jiwa
15

Kasmir dan Ja’far, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta: Prenada Media, 2003),

h.78
16 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar- Dasar Pemasaran Bank Syari’ah ( Bandung:
ALFABETA, 2012), h. 20-21
17 Ibid., h.22
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seorang syariah marketer meyakini bahwa hukum –
hukum syariat yang bersifat ketuhanan merupakan hukum
yang paling adil, sehingga akan mematuhinya dalam
setiap aktivitas pemasaran yang dilakukan. Dalam setiap
langkah, aktivitas, dan kegiatan yang dilakukan harus
sealalu menginduk kepada syariah islam.
Dengan konsep ini seorang pemasar syariah akan
sangat hati-hati dalam perilaku pemasarannya dan
berusaha untuk tidak merugikan konsumen. Apabila
seorang pemasar syariah hanya berorintasi pada
keuntungan maka ia dapat merugikan konsumen dengan
memberikan janji palsu. Namun seorang pemasar syariah
memiliki orintasi maslahah, sehingga tidak hanya mencari
keuntungan namun diimbangi pula dengan keberkahan di
dalamnya.
b. Etis (Akhlaqaniyyah)
Etis atau akhlaqaniyyah artinya semua pihak berjalan
diatas norma etika yang berlaku umum. Etika adalah kata
hati, dan kata hati ini adalah kata yang sebenarnya, tidak
bisa dibohongi. Seorang penipu yang mengoplas barang,
menimbun barang, mengambil harta orang lain dengan
jalan yang batil pasti hati kecilnya berkata lain, tetapi
karena rayuan setan maka ia tergoda berbuat curang, ini
artinya ia melanggar etika dan tidak menuruti apa kata
hati sebenarnya.
Pada ekonomi barat , terdapat teknik menetapkan
harga setinggi-tingginya yang disebut “skimming price”.
Namun dalam ajaran syariah tidak dibenarkan untuk
mengambil keuntungan sebesar-besarnya, namun harus
dalam batasan-batasan kelayakan, serta tidak boleh
melakukan perang harga dengana niat menjatuhkan
pesaing, tetapi bersainglah secara jujur, membuat
keunggulan dengan tampil berbeda dalam kualitas dan
layanan yang diberikan.
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c. Realistis (Al- waqi’yyah)
Realistis atau al- waqi’yyah artinya sesuai dengan
kenyataan, tidak mengada- ada apalagi yang menjurus
kepada kebohongan. Syariah marketing bukanlah konsep
yang eksklusif fanatic, anti modernitas dan kaku,
melainkana konsep pemasaran yang fleksibel. Syariah
marketer bukanlah berarti para pemasar itu harus
berpenampilan ala bangsa Arab dan mengharamkan dasi,
namun syariah marketer hasuslah tetap berpenampilan
bersih, rapid an bersahaja apapun model atau gaya
berpakaian yang dikenakan.
d. Humaritas (insaniyyah)
Humaritas
atau
insaniyyah
yang
artinya
berperikemanusiaan, hormat- menghormati antar sesame.
Pemasaran berusaha membuat kehidupan menjadi lebih
baik. jangan sampai kegiatan pemasraan malah sebaliknya
merusak tatanan hidup dimasyarakat, menjadi kehidupan
bermasyarakat terganggu. Dan juga dari segi pemasaran
sendiri, jangan sampai menjadi manusia serakah, mau
menguasai segalanya, menindas dan merugikan orang
lain.
Banyak pelaku-pelaku bisnis menggunakan teknik
promosi dengan memuji- muji barangnya setinggi langit
dan tidak segan-segan mendiskreditkan produk saingan.
Bahkan ada kejadian produk bersaing dipalsukan kemudian
dilepas ke pasar sehingga pesaingnya memperoleh citra
tidak baik dari masyarakat. Untuk melariskan jual belinya
pedagang tidak segan- segan melakukan sumpah palsu,
padahal hal tersebut merusak.
Rasullullah adalah pelopor bisnis yang menggunakan
prinsip kejujurab serta transaksi bisnis yang adil. Beliau juga
tidak segan mensosialisasikan prinsip-prinsip bisnisnya dalam
bentuk edukasi dan pernyataan tegas kepada para pebisnis
lainnya. Menurut Hermawan Kertajaya ada empat hal yang
menjadi key success factors (KSF) dalam mengelola bisnis
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yang merupakan sifat-sifat Rasullullah antara lain, shiddiq,
amanah, fathanah dan tabligh.
4. Etika Pemasaran Dalam Islam
Menurut pandangan islam, perilaku seorang produsen
muslim memiliki batasan syari’at yang tidak boleh dilanggar,
seperti larangan memproduksi barang yang haram, mengambil
keuntungan diatas keuntungan yang wajar, memungut hasil
dari riba dan kewajiban untuk mengeluarkan zakat.18
Prinsip-prinsip Syari’ah Marketing dalam menjalankan
fungsi pemasaran, yakni:19
1) Memiliki kepribadian spiritual (Takwa)
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
sabar, kesadaran akan Allah hendaknya menjadi sebuah
kekuatan pemicu dalam segala tindakan.
2) Berlaku baik dan simpati (Shiddiq)
Berperilaku 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. Al-Qu’an juga
mengharuskan pengikutnya untuk berlaku sopan setiap hal,
bahkan dalam melakukan transaksi bisnis dengan orangorang yang bodoh tetap harus bicara dengan ucapan dan
ungkapan yang baik.
3) 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
18 Deery Anzar Susanti, “Analisis Pengaruh Harga, Promosi, Pelayanan dan
Kualitas Produk Online Terhadap Kepuasan Konsumen Online Secara Syariah”,
Anaytica Islamica, Vol.5, No.2, 2016, h. 374
19
Hermawan Kartajaya, Muhammad Syakir Sula, Syari’ah Marketing
(Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2006) h.
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4)

5)

6)

7)

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
disbanding dengan orang yang sekedar menuntut hak
sebagai kekayaan dari orang-orang kaya.
Bersikap melayani dan rendah hati (Khidmah)
Sikap melayani merupakan sikap utaman seorang
pemasar. Tanpa sikap melayani yang melekat pada
kepribadiannya. Melekat dalam sikap ini adalah sikap
sopan, santun, dan rendah hati. Orang yang beriman
diperintahkan untuk bermurah hati, sopan dan bersahabat
saat berintransi dengan mitra bisnisnya.
Menepati janji dan tidak curang
Sikap pembisnis yang selalu menepati janji baik
kepada para pembeli maupun diantara sesame pedagang
lainnya. Janji yang dimaksudkan dalam hal ini adalah janji
dimana seorang pedagang terhadap pembelinya dalam
melakukan transaksi ketika menjanjikan barang yang dijual
itu banyak yang lain.
Jujur dan terpercaya (Al-Amanah)
Kejujuran merupakan sikap yang diangaap mudah
untuk dilaksanakan bagi orang awan 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.
Tidak berburuk sangka (Su’udzzan)
Saling menghormati satu sama lain adalah ajaran Nabi
Muhammad SAW yang harus diimplementasikan dalam
perilaku bisnis modern. Tidak boleh satu pengusaha lain
hanya untuk pesaingan bisnis. Amat naïf jika perbuatan
seperti itu terjadi dalam praktik bisnis yang dilakukan oleh
seorang muslim.
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8) Tidak suka menjelek-jelekkan (Ghibah)
Gibah adalah keinginan untuk menhancurkan 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 sengaja untuk
memenangkan pertarungan dipasar dengan jalan menjelekjelekkan atau memfitnah lawan bisnisnya.
9) Tidak melakukan suap/ sogok (Riswah)
Dalam syari’ah menyuap hukumnya haram dan
menyuap termasuk kedalam kategori memakan harta orang
lain dengan cara bathil. Islam tidak saja mengharamkan
penyuapan melainkan juga mengancam kedua belah pihak
yang terlibat dengan neraka di akhirat.
C. Electronic Word Of Mouth
1. Definisi Electronic Word Of Mouth
Menurut Kotler dan Keller Word of mouth
communication adalah komunikasi lisan, tetulis, dan
elektronik antara masyarakat yang berhubungan dengan
keunggulan atau pengalaman membeli atau menggunakan
produk atau jasa.20 Sedangkan Mowen dan Minor
mendefinisikan komunikasi dari mulut ke mulut (word of
mouth communication) mengacu pada pertukaran komentar,
pemikiran atau ide-ide diantara dua konsumen atau lebih,
yang tak satupun merupakan sumber pemasaran.21
Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan
bahwasannya word of mouth merupakan suatu pemasaran
dalam bentuk komunikasi, baik komunikasi secara elektronik,
lisan ataupun komunikasi secara tertulis dengan menggunakan

20
Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Jilid 1, Edisi ke
tigabelas (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 174
21
JC. Mowen dan M. Minor, Perilaku Konsumen (Jakarta: Erlangga, 2002), h.
34
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berbagai macam media untuk menyampaikan suatu pendapat
atau argumentasi kepada orang lain.
Beberapa alasan yang membuat WOM dapat menjadi
sumber informasi yang kuat dalam mempengaruhi keputusan
pembelian adalah sebagai berikut:22
a) WOM adalah sumber informasi yang independen dan
jujur (ketika informasi datang dari dari orang lain itu
lebih dipercaya karena tidak memiliki asosiasi dengan
orang dari perusahaan atau produk).
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 topik diskusi.
d) WOM menghasilkan media iklan informasi.
e) WOM dapat dimulai dari satu sumber tergantung
kekuatan influencer dari jaringan social itu menyebar
dengan cepat dan secara luas kepada orang lain.
f) WOM tidak dibatasi oleh ruang atau kendala lainnya
seperti ikatan social, waktu, keluarga, atau hambatan fisik
lainnya.
2. Dimensi Electronic Word Of Mouth (e-WOM)
Menurut Goyeyye et al., dalam pergaruh Electronik Word
Of Mouth (e-WOM) menggunakan dimensi sebagai berikut:
1) Intensitas
Intensitas dalam Elektronik Word Of Mouth (eWOM) adalah banyaknya pendapat atau opini yang
ditulis oleh konsumen dalam sebuah situs jaringan social.
Indikator dari intensitas dibagi sebagai berikut:
a. Frekuensi mengakses informasi dari situs jejaring
social: seberapa sering calon konsumen melakukan
22

Rita, Karyana Hutomo dan Natalia, ”Elektronik Word Of Mouth (E-WOM)
Foursquare: the New Social Media”, Binus Bussiness Review, Vol. 4 No. 2 (2
November 2013), h. 715
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2)

jelajah seluler untuk mendapatkan informasi seputar
took online dan produknya.
b. Frekuensi interaksi dengan pengguna situs jejaring
social: seberapa sering calon konsumen melakukan
jelajah seluler untuk mendapatkan informasi seputar
took online dan produknya pada sebuah komunitas
online atau blogger dan terkadang berkontribusi
meninggalkan komentar yang berisi pertanyaan atau
pernyataan.
c. Banyaknya ulasan yang ditulis oleh pengguna situs
jejaring social: banyaknya ulasan yang didapat,
sebanding dengan kemungkinannya mendapatkan
satu atau lebih komentar negative ataupun positif.
Valensi Opini
Valensi opini adalah pendapat konsumen baik positif
atau negative mengenai produk, jasa dan brand. Valensi
opini memiliki dua sifat yaitu negative dan positif.
Valensi opini meliputi:
a. Komentar positif dari pengguna situs jejaring social,
komentar positif yang diposting oleh sebuah
pengulas biasanya timbul karena adanya kepuasan
akan sebuah toko online baik produk ataupun jasa.
b. Komentar negatif dari pengguna situs jejaring social,
komentar negatif yang di posting oleh pengulas
biasanya timbul karena adanya ketidakpuasan yang
ada dalam diri konsumen terhadap sebuah produk
ataupun jasa yang di perjual belikan.
c. Rekomendasi dari pengguna situs jejaring social,
pengguna produk ataupun jasa yang sebelumnya
pasti akan memberikan informasi mengenai produk
atau jasa yang telah dipakai sebelumnya, lalu
merekomendasikan kepada orang lain melalui situs
jejaring social.
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3)

Konten
Konten adalah isi informasi dari situs jejaring social
berkaitan dengan produk dan jasa. Indikator dari konten
meliputi:
a. Informasi tentang variasi produk yang dijual
b. Informasi tentang kualitas produk
c. Informasi tentang harga yang ditawarkanInformasi
tentang keamanan transaksi dan situs jejaring
internet yang disediakan.23

D. Online Consumer Review
1. Definisi Online Consumer Review
Online Consumer Review adalah salah satu bentuk dari
electronic word of mouth dan dapat dikatakan sebagai
komunikasi pemasaran yang baru dan dapat mempengaruhi
serta memegang peran dalam proses keputusan pembelian.24
Online Consumer Review dapat dipahami sebagai salah satu
media untuk konsumen melihat review dari konsumen lain
terhadap suatu produk, layanan perusahaan dan tentang
bagaimana sebuah perusahaan produsen.25
Berdasarkan beberapa pernyataan online consumer
review diatas maka dapat di tarik kesimpulan bahwasannya
online consumer review merupakan ulasan konsumen lain
mengenai kebenaran suatu barang ataupun jasa. Dan untuk
memberikan gambaran kepada konsumen lain bahwasannya
barang ataupun jasa yang diperjual belikan benar-benar nyata
adanya.

23

Fitri Yunitasari, "Pengaruh Dimensi Electronic Word Of Mouth (e-WOM)
Terhadap Keputusan Pembelian di Marketplace Dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2015)", (Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN RIL, 2018), h. 36-37
24
Ibid., Adhelia, Aprianingsih,”The Effect Of Online Consumer Review Toward
Purchase Intention: A Study In Premium Cosmetic In Indonesia”. Internasional
Conference
25
Marwan Khammash, “Electronic Word-Of-Mouth: Antecedents of Reading
Consumer Review in On-line Platforms: A Quantitative Study From the UK Market”
International Conference, 2008, h.79
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2. Syarat Efektif Online Consumer Review
Menurut Zhao et al (2015), terdapat 6 syarat Online
Consumer Review agar efektif, yaitu:
a. Usefullness of Online Consumer Review
Kegunaan dari Online Consumer Review adalah
sejauh mana ulasan secara online akan memudahkan
proses pengambilan keputusan pembelian konsumen.
Kegunaan Online Consumer Review menjadi aspek bagi
pengguna untuk mengukur sebuah Online Consumer
Review.
b. Reviewer Expertise
Salah satu ciri khusus dari Online Consumer Review
adalah dibuat oleh individu anonym. Untuk menyaring
informasi, pengguna dapat mengikuti seorang ahli pasar
(market mavens ) yang ahli dalam minat tertentu. Seorang
individu yang dianggap memiliki keahlian tinggi adalahh
seorang yang memiliki pengetahuan lebih tentang sebuah
produk atau jasa.
c. Timeliness of Online Consumer Review
Dalam proses pencarian informasi, konsumen
dihadapkan pada informasi yang relevan dalam jumlah
besar yang diasosiasikan dengan rentang waktu tertentu.
Timeliness mengau pada apakah pesan tersebut benar
terkini, tepat waktu dan mutakhir. Sebuah pesan dapat
dikatakan sebagai “spotlight review” karena mampu
menampilkan review lebih dulu sebelum review lain.
d. Volume of Online Consumer Review
Volume adalah atribut penting dari komunikasi mulut
ke mulut dan berfungsi untuk mengukur jumlah pesan
interaktif. Volume Online Consumer Review merupakan
banyaknya komentar atau testimony dari seorang reviewer
tentang suatu produk atau jasa yang lebih spesifik.
Volume komentar yang lebih tinggi baik positif atau
negatif dalam kominitas online akan lebih cendrung
dalam menarik keinginan para pencari informasi.
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e. Valance of Online Consumer Review
Valensi pesan berfokus pada ulasan baik positif
ataupun negative. Tampilan online bisa jadi positif
ataupun negatif sesuai dengan nilai sebuah pesan yang
diberikan di dalam suatu Online Review. Valence online
review dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pesan yang
berfokus pada hal positif (benefit gain) dan sebaliknya
yaitu pesan yang memuat hal negative (benefit lost).
Pesan negatif akan lebih banyak diagnostik karena lebih
menekankan produk atau jasa dengan kualitas rendah,
begitupun sebaliknya informasi positif lebih menekankan
informasi dengan kualitas produk atau jasa yang baik.
f. Comprehensiveness of Online Consumer Review
Kelengkapan dalam Online Consumer Review
digunakan untuk mengukur seberapa detail dan lengkap
suatu review. Kelengkapan dalam Online Consumer
Review dapat menjadi faktor kunci bagi konsumen lain
untuk mempertimbangkan ketika dihadapkan pada situasi
ketidakpastian yang ada dalam lingkungan dunia maya
dikarenakan banyaknya informasi yang tersedia.26
3. Online Consumer Review dalam Islam
Nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam online
consumer review sebelum melakukan pembelian sangatlah
penting dan pastinya seorang konsumen harus lebih berhatihati dalam menerima segala macam informasi. Oleh sebab itu
dengan adanya kegiatan penyampaian dan penerimaan
informasi merupakan sebuah proses komunikasi baik secara
langsung maupun tidak langsung. Beberapa kandungan ayat
Al-Qur’an dalam penyampaian informasi diantaranya yakni:
a. Qashash/ Naba al Haq
Qashash/ Naba al Haq yaitu informasi yang disampaikan
harus menggambarkan kisah, berita, dan informasi yang
26

Zhao et. al, ” The Influence of Online Review to Online Hotel Booking
Intentions” International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 27
No. 6, 2015, h.1346-1449
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benar, terutama yang berhubungan dengan isi informasi
yang disampaikan. Jika kita menerima atau ingin
memberikan informasi pastikan terlebih dahulu kebenaran
yang didapatkan atau informasi yang akan disampaikan
sehingga nantinya tidak akan menimbulkan kesalahan
yang tidak diinginkan. Al-Qur’an dalam memberikan
informasi memiliki beberapa karakteristik diantaranya:
1) Informasi yang menggandung kebenaran. Sesuai
dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Huud: 120

ْۢ
ُّ ۤ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُّ ُ َّ َ ُ ا
ْ الر ُسل َما ُن َث ِّب ُت ب ٖه ُف َؤ َاد َك َو َج ۤا َء َك
ف
ِي
ِْ ْ وكًّل ن ْقص عليك َ ِم ٌن انب ْا ِء
ِ
َ ْ ٰهذه ال َح ُّق َو َم ْوعظة َّوذك ٰرى لل ُمؤمن
ي
ِْ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ

“Dan semua kisah dari Rasul-rasul kami
ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang
dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat
ini telah datang kepadamu kebenaran serta
pengajaran dan peringatan bagi orang-orang
beriman”. (Q.S. Huud: 120)
2) Informasi yang tidak menyembunyikan kebenaran,
sehingga tidak ada suatu kebohongan atau hoax dalam
menyebarkan informasi. Al-Qur’an menjelaskan
benar adanya yaitu jika benar dikatakan benar, jika
batil
dikatakan
batil.
Artinya
tidak
mencampuradukkan keduanya. Sesuai dengan firman
Allah SWT dalam Q.S. Al- Anfal:8

َْۚ
ْ َ َ
َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ ْ َّ ُ
اط َل َول ْو ك ِر َه ال ُم ْج ِر ُم ْون
ِ ِلي ِحق الحق ويب ِطل الب
“Agar Allah memperkuat yang hak (islam) dan
menghilangkan yang batil (syirik) walaupun orangorang yang berdosa (musyrik) itu tidak
menyukainya”. (Q.S. Al-Anfal:8)
3) Informasi yang dapat menyelesaikan perbedaan
pendapat. Sering diantara masyarakat selalu beradu
dan berargumen hingga terjadi permusuhan sengit
karena adanya perbedaan pendapat yang disampaikan.
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Maka Al-Qur’an berpesan sebegai pemersatu sesuai
dengan firmanNya dalam Q.S. Al-Hujarat: 9

ََ ََُْ َ ْ ْ ُ ْ َ
ُٰ َ ۤ َ ْ َ
ْ َ ْْۢ َ ْۚ َ
ي اقتتل ْوا فا ْص ِل ُح ْوا َب ْين ُه َما ف ِان َبغت
ي ِمن المؤ ِم ِن
وِان طا ِٕىف
ْ
ِ
َ ٰٓ َ ْْۤ َ َ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ ْ َ ُى
ُْْ ََ َ ُ ٰ ْ
ْ
ِاحد ىهما عَل اَلخرٰى فق ِاتلوا ال ِ ين تب ِ يغ حن ت ِ يفء ِاٰل ام ِر
ه
َ اّٰلل َۖفا ْن َف ۤا َء ْت َف َا ْصل ُح ْوا َب ْي َن ُه َما ب ْال َع ْدل َو َا ْقس ُط ْوا ۗا َّن ه
ُّاّٰلل ُيحب
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ْال ُم ْقسط
ي
ْ ِ ِ
“Dan apabila ada dua golongan orang-orang
mukmin berperang, maka damaikanlah antara
keduanya. Jika salah satu dari keduanyaberbuat zalim
terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah
(golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan
itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu
telah kembali (kepada perintah Allah), maka
damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan
berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orangorang yang berlaku adil”. (Q.S. Al- Hujurat:9)
4) Informasi yang tidak mengikuti keinginan subjektif
sehingga tidak menimbulkan diskriminasi dan
penerima informasi memiliki kemantapan hati tentang
informasi yang diterimanya.
b. A’mar ma’ruf nahyi munkar
A’mar ma’ruf nahyi munkar yaitu informasi yang
disampaikan diarahkan pada berkembangnya sarana saling
mengingatkan untuk berbuat baik dan saling mencegah
berbuat kemungkaran dan dosa. Dalam hal ini informasi
hendaknya diarahkan kepada nilai-nilai yang baik bukan
malah kepada keburukan, sesuai dengan Q.S.Ali Imran:110

َْ
ْ َ
َ ْ ْ َ َ َْ
ْ ُ ُ َ ُُْ
َّ ْ
اس تأ ُم ُر ْون ِبال َم ْع ُر ْو ِف َوتن َه ْون ع ِن ال ُمنك ِر
كنت ْم خ ْْ َن ا َّم ٍة اخ ِر َجت ِللن
ِ
َّ َ َ َ َ ٰ ْ ْ َ ٰ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ه
َ ُ ْ ْ
ْ
اّٰلل ۗ َول ْو ا َم َن اه ُل ال ِكت ِب لكان خ ْْ ًنا ل ُه ْم ۗ ِمن ُه ُم ال ُمؤ ِمن ْون
ِ وتؤ ِمنون ِب
َ ْ ُ ٰ ْ ُ ُ ُ ََ ْ َ َ
واكنهم الف ِسقون
“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang
dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh
(berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar,
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dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman,
tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada
yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orangorang fasik”. (Q.S.Ali Imran:110)
c. Hikmah
Hikmah yaitu informasi yang disampaikan mengandung
perkataan yang tegas dam benar yang dapat membedakan
antara yang hak dengan yang batil. Informasi sebagai
hikmah dalam mempertahankan perilaku yang baik dan
menumbuhkan kesadaran untuk mengubah sikap yang
buruk. Sesuai dengan Q.S.An Nahl: 125.

َ ِ ن
ْ ُ َّ ْ ُ ْ ِ ُا ْد ُع ِا ٰٰل َسب ْيل َ ِّرب َك ب ْال ِح ْك َم ِة َو ْال َم ْو ِع َظ ِة ْال َح َس َن ِة َو َج
ه
ادلهم ْ ِبال ِ ي ي
َْ َ ُ
َ ْ ِ َ ُ َ ِ ِ َّ ۗ
َ
َ
َ
َ
ا ْح َس ُن ِان َرَّبك ه َو اعل ُم ِب َم ْن ض َّل ع ْن َس ِب ْي ِل ٖه َوه َو اعل ُم ِبال ُم ْهت ِد ْي َن
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan
hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka
dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah
yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari
jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang
yang mendapat petunjuk”.(Q.S. An-Nahl: 125)
d. Tabayyun
Tabayyun yaitu informasi yang disampaikan telah
melalui upaya yang mengajarkan pentingnya verifikasi dan
klarifikasi. Al-Qur’an mengajarkan, jika orang fasik yang
membawa berita, jangan lah langsung dipercaya kecuali
setelah diverifikasi sesuai Q.S. Al-Hujurat : 6

َ
ۢ َ
ُ ْ َ ٓ ُ َ َ َ ٌْۢ َ ْ ُ َ ۤ َ ْ ْٓ ُ َ ٰ َ ْ َّ َ ُّ َ ٰٓ
اسق ِبن َب ٍا فت َب َّين ْوا ان ت ِص ْي ُب ْوا ق ْو ًما ِب َج َهال ٍة
ِ يايها ال ِذين امنوا ِان جاءكم ف
ََف ُت ْصب ُح ْوا َع َٰل َما َف َع ْل ُت ْم ٰندم ْي
ِْ ِ
ِ
“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang
yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka
telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan
suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang
akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu”. (Q.S. AlHujurat:6).
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Ayat diatas mengajak kita melakukan pengecekan suatu
berita, dan juga haram berpegang kepada berita orangorang yang fasik yang banyak menimbulkan bahaya. Ayat
ini mengajarkan bahwa mencari kebenaran berita serta
tidak mempercayai berita yang dibawa oleh orang yang
fasik yang menentang Allah. Bukan berarti setiap khabar
yang sampai harus diragukan, namun setiap informasi
wajib diteliti sumbernya. Apakah memenuhi syarat bisa
dipercaya. Lalu apakah isi informasinya sesuai dengan
syariat atau bertentangan dengannya.27
Dari penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan
bahwasannya ketika seorang muslim mendapatkan informasi
atau suatu berita hendaknya lebih berhati-hati. Saat kita tidak
mempunyai suatu pengetahuan mengenai hal tersebut akan
ada lebih baiknya kita teliti dan periksa terlebih dahulu,
sebelum akhirnya akan membuat kita menyesal pada
kemudian hari. Ayat diatas juga dapat dikaitkan dengan sikap
hati-hati seorang muslim dalam membuat keputusan.
E. Diskon
1. Pengertian Diskon
Diskon merupakan pengurangan harga langsung terhadap
suatu pembelian dalam periode waktu tertentu, pemberian
diskon kepada konsumen memiliki tujuan untuk menghargai
respon pelanggan.28 Menurut Gitosudarmo diskon adalah
harga yang lebih rendah dari harga yang seharusnya
dibayarkan didasarkan pada beberapa hal diantaranya waktu
pembayaran yang lebih awal, tingkat serta jumlah pembelian
dan pembelian pada musim tertentu.29
Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan
bahwasannya diskon merupakan salah satu bentuk promosi
27

Moch Solehudin, “Informasi Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Teknologi dan
Bisnis, Vol.2, No. 1, 2020
28
. Philip Kotler, Gary Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, Jilid 1, Edisi 12
(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h. 9.
29
Ibid., Gitosudarmono, Manajemen Pemasaran, h. 233
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yang dilakukan perusahaan untuk dapat mempengaruhi
konsumen untuk melakukan pembelian, selain itu diskon juga
dapat dikatakan sebagai pengurangan harga yang diberikan
perusahaan kepada konsumen dalam jangka periode waktu
tertentu.
2. Macam-macam Diskon
Diskon dapat diidentifikasikan menjadi empat jenis, yaitu:30
1) Diskon tunai (cash discount) adalah pengurangan harga
yang diberikan kepada pembeli yang membayar tagihan
mereka dengan segera.
2) Diskon kuantitas (quantity discount) adalah pengurangan
harga yang diberikan kepada pembeli apabila membeli
produk barang atau jasa dalam jumlah besar.
3) Diskon fungsional atau diskon dagang (functional or
trade discount) adalah pengurangan harga yang
ditawarakan oleh penjual kepada anggota saluran atau
agen untuk melaksanakan suatu fungsi tertentu, seperti
penjualan, penyimpanan, dan pencatatan.
4) Diskon musiman (seasonal discount) adalah pengurangan
harga yang diterima pembeli yang telah membeli produk
barang atau jasa diluar musim.
Sedangkan menurut Tjiptono terdapat empat bentuk
diskon, yaitu sebagai berikut:
1)

2)

30

Diskon kuantitas kumulatif
Diskon kuantitas kumulatif diberikan kepada konsumen
yang membeli produk ataupun jasa selama periode waktu
tertentu, sebagai contoh pembelian secara terus menerus
selama satu tahun.
Diskon kuantitas non kumulatif
Diskon kuantitas non kumulatif didasarkan pada pesanan
pembelian secara individual. Diskon ini hanya diberikan
kepada satu pembelian dimana diskon ini tidak dikaitkan

Ibid., Prinsip-Prinsip Pemasaran, h. 10
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3)

4)

5)

dengan pembelian-pembelian sebelumnya ataupun
sesudahnya.
Diskon musiman
Diskon musiman merupakan potongan harga yang
diberikan hanya pada masa-masa tertentu. Diskon
musiman digunakan untuk mendorong konsumen agar
konsumen membeli barang-barang yang sebenarnya
barang-barang itu akan dibutuhkan dalam beberapa
waktu mendatang.
Diskon kas (cash discount)
Diskon kas merupakan potongan harga yang diberikan
apabila konsumen atau pembeli membayar tunai barangbarang yang di belinya atau membayarnya dalam jangka
waktu tertentu sesuai dengan perjanjian saat melakukan
transaksi.
Trade (Functional) discount
Trade discount diberikan oleh produsen kepada para
penyalur yang terlibat dalam pendistribusian barang dan
pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu, seperti penjualan,
penyimpanan, record keeping.

Promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung
melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diukur untuk
merangsang pembelian produk segera dan meningkatkan
jumlah barang yang dibeli pelanggan.31
3. Indikator Pengukuran Diskon
Menurut Sutisna (2002) potongan harga adalah
pengurangan harga produk dari harga normal dalam periode
tertentu. Yang menjadi dimensi diskon yaitu sebagai berikut:
a. Besarnya potongan harga
Besarnya ukuran potongan harga yang diberikan pada
saat produk di diskon
b. Masa potongan harga
Jangka waktu yang diberikan pada saat terjadinya diskon
31

Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), h.166
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c.

Jenis produk yang mendapatkan potongan harga
Keanekaragaman pilihan pada produk yang di diskon.32

Sedangkan menurut Khuzaini dan Nur Mochammad
diskon adalah pengurangan langsung dari harga barang pada
pembelian selama suatu periode yang waktu yang dinyatakan .
Adapun indikator pengukuran diskon adalah sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.

Pemberian diskon yang diberikan merangsang minat beli
Harga diskon yang diberikan sebanding dengan kualitas
produk
Syarat pemberian diskon tidak tidak memberatkan
konsumen
Pihak perusahaan selalu memberikan informasi pada
konsumen saat program diskon berlangsung.33

Dari kedua indikator diatas, penulis lebih memilih
menggunakan indikator menurut sutisna, yaitu besarnya
potongan harga, masa potongan harga, jenis produk yang
mendapatkan potongan harga. Karena indikator menurut
sutisna lebih mudah dalam mengukur sejauh mana konsumen
tertarik pada diskon dalam melakukan pembelian.
5. Tujuan Kebijakan Diskon
Tujuan diskon menurut Swastha (2005) dapat
digolongkan menjadi tiga, yaitu:
1) Untuk mendorong pembelian dalam jumlah besar,
prosedur ataupun penjual akan memberikan potongan
apabila pembeli mau melakukan pembelian dalam skala
besar.
2) Untuk mendorong pembeli agar tidak melakukan kredit
pembelian atau pembelian jangka panjang. Dengan
adanya diskon, konsumen diharapkan tertarik untuk
melakukan pembelian dengan jangka waktu pembayaran
32

Sutisna, Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran ( Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2002), h. 300
33
Khuzaini dan Nur Mochammad, “ Pengaruh Kualitas Website, Diskon dan
Kesadaran Terhadap Keputusan Pembelian di Zalora”, Jurnal Ilmu dan Riset
Manajemen, Vol. 7 No. 10, 2018
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3)

yang lebih singkat dikarenakan akan mendapatkan
diskon.
Untuk mempertahankan pelanggan agar tidak berpindah
kepesaing. Diskon yang diberikan kepada pelanggan
tertentu bisa diberikan secara khusus dengan jumlah yang
khusus, hal tersebut dilakukan agar pelanggan
mendapatkan keistimewaan dari penjual sehingga enggan
untuk berpindah ke penjual lain. Hal tersebut tergantung
dari kebijakan perusahaan.34

Sedangkan menurut sutisna tujuan pemberian potongan
harga yaitu sebagai berikut:
1)
2)
3)

Mendorong pembelian dalam jumlah besar
Mendorong agar pembelian dapat dilakukan dengan
kontan atau waktu yang lebih pendek
Mengikat pelanggan agar tidak nerpindah ke perusahaan
lain.35

6. Diskon dalam Ekonomi Islam
Istilah potongan harga atau diskon ini memang belum
dikenal di kalangan fuqaha dalam kitab-kitab mereka. Akan
tetapi istilah yang dikenal mereka untuk menunjuk pengertian
potongan harga atau diskon adalah al-batt min al-tbaman
atau al-naqs min al-tbaman (penurunan harga atau
pengurangan harga).36 Diskon juga disebut dengan istilah
khasam. Diskon dalam jual beli Islam terdapat pada akad
muwadla’ah atau AlWadla’ah. Akad muawdla’ah merupakan
bagian dari prinsip jual beli dimana penjual melakukan
penjualan dengan harga yang lebih rendah dari pada harga
pasar atau dengan potongan (diskon). Hukum jual beli dengan
34
Endhar Widjaya Putra, "Pengaruh Diskon Terhadap Minat Beli Serta
Dampaknya pada Keputusan Pembelian (Survey pada Konsumen yang Membeli
Produk Diskon di Matahari Departement Store Pasar Besar Malang)", (Skripsi
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang, 2014), h. 24
35
Ibid., Sutisna, Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran, h. 303
36
Syabbul Bahri, “Hukum Promosi Produk Dalam Perspektif Hukum Islam”,
Jurnal Episteme, Vol.8, No.1, 2013, h.148
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menggunakan sistem potongan harga (diskon) itu
diperbolehkan selama tidak membawa kepada hal yang
diharamkan seperti halnya penipuan kepada konsumen,
merugikan konsumen, menimbulkan kemadharatan, dan lain
sebagainya. Oleh karena itu, sistem diskon harus terlepas dari
beberapa faktor yang diharamkan, diantaranya sebagai
berikut:
a. Haram dzatnya
Transaksi dilarang karena objeknya terlarang, misalnya
khamr, bangkai, babi, dan lainnya. Dengan demikian jika
terjadi transaksi jual beli barang-barang tersebut dengan
akad Muawadla’ah, secara otomatis transaksi ini menjadi
haram.
b. Haram selain Dzatnya
Kata “tukar menukar” atau “peralihan pemilikan dengan
penggantian” mengandung maksud yang sama bahwa
kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung
secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan
bersama. Kata “secara suka sama suka” mengandung arti
bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara
yang telah ditentukan, yaitu secara “’an taradhin minkum”
saling rela. Praktik-praktik yang melanggar prinsip
tersebut diantaranya yaitu :
1) Tadlis
Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal
yang tidak diketahui oleh salah satu pihak atau
menyembunyikan secara utuh kualitas maupun
kuantitas. Setiap transaksi dalam Islam harus
didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah
pihak, mereka harus mempunyai informasi yang
sama, sehingga tidak ada pihak yang merasa
dirugikan. Ada 3 (tiga) hal transaksi dalam tadlis,
yaitu :
a) Kuantitas, mengurangi takaran
b) Kualitas, menyembunyikan kecacatan barang
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c) Harga, memanfaatkan ketidaktahuan pembeli
akan harga pasar
2) Najasy
Jual beli najasy adalah jual beli yang bersifat
pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang,
bukan untuk membelinya, tetapi hanya untuk menipu
pembeli lainnya membeli dengan harga tinggi
3) Gharar
Gharar mencakup dua bentuk. Yaitu keraguan dan
kebimbangan, yakni keragu-raguan dan kebimbangan
antara keberadaan dan keberhasilan objek jual beli
dengan ketiadaannya. Kedua, ketidaktahuan, yakni
sesuatu yang tidak diketahu sifat, ukuran, dan lainlainnya. Gharar dikategorikan dan dibatasi terhadap
sesuatu yang tidak dapat diketahui antara tercapai dan
tidaknya suatu tujuan, dan tidak termasuk didalamnya
hal yang majhul (tidak diketahui). Dalam sistem jual
beli, gharar terdapat unsur memakan harta orang lain
dengan cara bathil. Padahal Allah melarang memakan
harta orang lain dengan cara batil. Seperti dalam
firman Allah Q.S An-Nisa (4):29

ً
َ ُ َ ْ َ ٓ َّ
َ ْ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْٓ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ٰ َ ْ َّ َ ُّ َ ٰٓ
اط ِل ِاَل ان تك ْون ِت َج َارة
ِ يايها ال ِذين امنوا َل تأكلوا اموالكم بينكم ِبالب
ُ َ َ َ ِّ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْٓ َ ْ ُ َ ُ ْ َّ ه
ََ ْ َ
اّٰلل كان ِبك ْم َر ِح ْي ًما
اض منكم ۗ وَل تقتلوا انفسكم ۗ ِان
ٍ عن تر
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah
kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan
yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan
yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.
Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S.
An-Nisa:29).
Contoh bentuk dari transaksi gharar yaitu :
a) Dari segi ketidak jelasan objek
yaitu fisik barang tidak jelas. Misalnya, penjual
berkata “Aku menjual kepadamu barang dalam
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kotak ini dengan harga Rp. 100.000” dan pembeli
tidak mengetahui fisik barang yang berada di
dalam kotak tersebut.
b) Ketidak jelasan harga
yaitu penjual menentukan harga. Misalnya,
penjual berkata “Aku menjual mobil ini
kepadamu dengan harga sesukamu.” Lalu mereka
berpisah dan harga belum ditetapkan oleh kedua
belah pihak.37 Firman Allah dalam surat AlBaqorah:188:

ُُْ
ُ ُ ْ َ َّ ْ َ ٓ
َ ْ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْٓ ُ ُ ْ َ َ َ
اط ِل َوتدل ْوا ِب َها ِاٰل ال ُحك ِام ِلتأكل ْوا
ِ وَل تأكلوا اموالكم بينكم ِبالب
َ َ َ َُْ ْ ْ
َّ
َ ْ َ ْ ِّ ً ْ َ
اَلث ِم َوانت ْم ت ْعل ُم ْون
ِ اس ِب
ِ ف ِريقا من امو ِال الن

“Dan janganlah kamu makan harta di
antara kamu dengan jalan yang batil, dan
(janganlah) kamu menyuap dengan harta itu
kepada para hakim, dengan maksud agar kamu
dapat memakan sebagian harta orang lain itu
dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”.
(Q.S. Al- Baqarah: 188).
Syariat Islam membolehkan setiap aktivitas
jual beli
di antara sesama manusia yang
dilakukan atas dasar menegakkan kebenaran
(haq), keadilan, menegakkan kemaslahatan
manusia pada ketentuan yang dibolehkan Allah
Swt. Sehubungan dengan itu, Syariat Islam
mengharamkan setiap aktivitas ekonomi yang
bercampur dengan kedzaliman, penipuan,
muslihat, ketidakjelasan, dan hal-hal lain yang
diharamkan dan dilarang Allah SWT.

37
Afibatus Afida dan M. Taufiq Zamzami, ” Perspektif Hukum Islam Terhadap
Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) Dengan Berjangka Waktu
di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,
Vol.4, No.2, 2020,h.106
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F. Minat Beli Konsumen
1. Pengertian Minat Beli
Minat beli konsumen adalah tahap dimana konsumen
membentuk pilihan mereka diantara beberapa merek yang
tergabung dalam perangkat pilihan, kemudian pada akhirnya
melakukan suatu pembelian pada suatu alternative yang paling
disukai atau proses yang dilalui konsumen untuk membeli
suatu barang atau jasa yang didasari oleh bermacam
pertimbangan.38 Minat beli merupakan perilaku yang timbul
sebagai respon terhadap suatu objek yang menunjukkan
keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian.39
Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan
bahwasannya minat beli merupakan rencana atau keinginan
yang muncul dari dalam diri konsumen untuk melakukan
pembelian pada suatu produk ataupun jasa tertentu.
2. Unsur- unsur yang Mempengaruhi Minat Beli
Minat beli dipengaruhi oleh beberapa unsur, menurut
Berman and Evans (2001), terdapat tiga unsur tahapan yang
mempengaruhi minat beli, yaitu sebagai berikut:
1) Rangsangan, merupakan sebuah isyarat yang mendorong
atau menyebabkan seseorang untuk melakukan tindakan.
2) Kesadaran, merupakan sesuatu yang merasuk kedalam
pikiran. Kesadaran dipengaruhi oleh pertimbangan
terhadap produk barang atau jasa itu sendiri.
3) Pencarian informasi, proses pencarian informasi terdiri
dari enam aspek, yaitu:
a. Informasi intern
b. Informasi ekstern
c. Memuaskan sifat yang khas dari setiap pilihan yang
ada.
d. Pemilihan alternative
e. Pembelian

38

Ibit., Pertimbangan Dalam Membeli Produk Barang Maupun Jasa
Ibit., Kotler, Manajemen Pemasaran

39
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f. Tempat dimana dilakukannya pembelian.40
3. Indikator Minat Beli
Menurut Ferdinand (2006), purchase intention dapat
diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut:
1) Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang
untuk membeli produk. Hal ini bermaksud yakni
konsumen telah memiliki minat untuk melakukan
pembelian suatu produk tertentu yang ia inginkan.
2) Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk
mereferensikan produk kepada orang lain. Hal ini
bermaksud yakni seorang konsumen yang telah memiliki
minat untuk membeli akan manyarankan orang lain untuk
juga melakukan pembelian produk yang sama.
3) Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan
perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada
produk tersebut. preferensi ini hanya dapat digantikan
jika terjadi sesuatu dengan produk prefrensinya.
4) Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku
seseorang yang selalu mencari informasi mengenai
produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk
mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.41
4. Minat Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam
Dalam perspektif ekonomi islam yang menjadi tolak ukur
dari minat beli seorang konsumen adalam minat beli yang
didalamnya terdapat unsur-unsur syari'ah. Adapun ayat yang
berhubungan dengan minat beli, Sebagaimana Allah
berfirman dalam Q.S. al’Alaq ayat 3-5

40
Ibid., Putra, "Pengaruh Diskon Terhadap Minat Beli Serta Dampaknya pada
Keputusan Pembelian (Survey pada Konsumen yang Membeli Produk Diskon di
Matahari Departement Store Pasar Besar Malang ", h. 26-27
41
Augusty Ferdinand, Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian
untuk Penulisan Skripsi Tesis dan Disertai Ilmu Manajemen, ( Semarang: BP UNDIP,
2006 )
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َّ
َ َ َ َ ْ ْ َّ َ
ََْ
َّ َ
ْ َ ْ َ ُّ ْ ْ
﴾ عل َم ِاْلن َسان َما ل ْم ي ْعل ْم٤﴿  ﴾ ال ِذي عل َم ِبالقل ِم٣﴿ اق َرأ َو َربك اْل ك َر ُم

﴾ ٥﴿

”Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. Yang
mengajarkan (manusia) dengan perantara kalam. Dia
mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.
(Q.S. al’Alaq: 3-5)
Selain itu, seorang muslim dalam membelanjakan
hartanya harus dapat memilah-milah mana yang dapat
dianggap penting dan mana yang tidak terlalu penting. Artinya
disini seorang muslim harus membelanjakan dan
menggunakan hartanya sesuai dengan kebutuhan yang
diperlukan dan harus secara wajar. Allah SWT berfirman
dalam Al-Qur’an surat Al-Isra’ ayat 27:

ِّ ْ َّ
ُ َ
َّ َ َ
َّ َ ْ ُ َ
﴾٧٢ ﴿ ِان ال ُم َبذ ِرْي َن كان ْوا ِاخ َوان الش ٰي ِط ْي ِن َِۗوكان الش ْي ٰط ُن ِل َر ِّبه كف ْو ًرا
“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah
saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada
Tuhannya”.(Q.S. Al-Isra:27)
Dalam islam seorang konsumen dilarang berperilaku
untuk bermewah-mewahan. Artinya seorang konsumen tidak
boleh terlalu tenggelam dalam kenikmatan duniawi. Seorang
konsumen tidak boleh berlebih-lebihan hanya untuk
mendapatkan sarana yang menyenangkan sesaat dan tentunya
untuk hal yang tidak bermanfaat. Allah SWT berfirman dalam
Al-Qur’an surat Al-Waqiah ayat 41-46:

﴾ َو ِظ ٍل١٤﴿ يم
ِ َاب
ِ َاب
ْ َ الش َما ِل َما أ
ْ َ َوأ
َ ﴾ فِي١٤﴿ الش َما ِل
ٍ وم َوح َِم
ٍ س ُم
ُ صح
ُ صح
َ ﴾ إِنَّ ُه ْم كَانُوا قَ ْب َل ذَ ِلكَ ُمتْ َرفِين١١﴿ يم
ٍ  ﴾ ًَل بَ ِار ٍد َوًل ك َِر١٤﴿ وم
ٍ ِم ْن يَحْ ُم
﴾١٦﴿يم
َ َ﴾ َوكَانُوا يُ ِص ُّرون١٤﴿
ِ علَى ا ْل ِح ْن
ِ ث ا ْلعَ ِظ
“41. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya
golongan kiri itu. 42. (mereka) dalam siksaan angin yang
sangat panas dan air yang mendidih. 43. dan naungan asap
yang hitam, 44. tidak sejuk dan tidak menyenangkan. 45.
Sesungguhnya mereka sebelum itu (dahulu) hidup bermewahmewahan. 46. dan mereka terus menerus mengerjakan dosa
yang besar.”(Q.A. Al-Waqiah:41-46)
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Untuk mencegah agar kita tidak terlanjur ke gaya hidup
mewah, Islam mengharamkan segala pembelanjaan yang tidak
mendatangkan manfaat, baik manfaat materiil maupun
spiritual. Apalagi melakukan pembelanjaan untuk barangbarang yang bukan hanya tidak bermanfaat tetapi juga dibenci
Allah, seperti: minuman alkohol, narkoba, dan barang haram
lainnya. Juga pembelian yang mengarah pada perbuatan bidah
dan kebiasaan buruk.42
G. Kerangka Berfikir
Kerangka berfikir merupakan model konsepsual tentang
bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang
telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. 43
Komponen utama pada kerangka berfikir adalah variabel
independen (variabel bebas ) dan variabel dependen ( variabel
terikat). Dalam kerangka berfikir dibawah penulis mencoba
untuk menguraikan apakah terdapat hubungan antara variabel
X1 ( Online Consumer Review) dan X2 (Diskon) terhadap
variabel Y (Minat Beli Konsumen). Berikut adalah kerangka
berfikir dalam penelitian ini:

ONLINE CONSUMER
REVIEW ( X1)

MINAT BELI
KONSUMEN
(Y)

DISKON
(X2)

Gambar 3
Kerangka Berfikir
42
Mustafa Edwin Nasution, et. Al. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (
Depok: Kencana, 2006), h. 67
43
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung:
Alfabeta, 2014), h.93
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Keterangan

= Uji Parsial
= Uji Simultan

H. Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap
rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah
penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.44
Dengan mengacu pada latar belakang masalah, landasan teori
serta kerangka berfikir maka hipotesis dalam penelitian ini
adalah:
1. Hubungan Online Consumer Review (X1) terhadap Minat
Beli Konsumen (Y)
Online consumer review menurut Adhelia dan
Aprianingsih adalah salah satu bentuk dari electronic word
of mouth dan dapat dikatakan sebagai komunikasi
permasaran yang baru dan dapat mempengaruhi serta
memegang peran dalam proses keputusan pembelian.45
Sedangkan menurut Almana dan Mirza “online consumer
review digunakan sebagai sarana untuk konsumen mencari
dan mendapatkan informasi yang nantinya akan
mempengaruhi keputusan pembelian”.46 Jadi semakin
bagus online consumer review yang diberikan maka minat
beli konsumen akan meningkat, begitupun sebaliknya jika
online consumer review buruk maka minat beli konsumen
akan mengalami penurunan.
Online Consumer Review  - Minat Beli Konsumen  (+)
Online Consumer Review  - Minat Beli Konsumen  (+)

44

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung:
Alfabeta, 2009), h.96
45
Monica Adhelia S., Atik Aprianingsih, ”The Effect Of Online Consumer
Review Toward Purchase Intention: A Study In Premium Cosmetic In Indonesia”.
Internasional Conference, 2016, h. 218
46
M. Almana, A. Mirza, ”The Impact of Elektronic Word Of Mouth On
Consumer’s Purchasing Decisions” International Journal of Computer Applications,
volume 82 No.9, 2013, h. 23
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Ha = Online Consumer Review pada aplikasi reddoorz
berpengaruh terhadap Minat Beli Konsumen.
H0 = Online Consumer Review pada aplikasi reddoorz
tidak berpengaruh terhadap Minat Beli Konsumen.
2. Hubungan Diskon (X2) terhadap Minat Beli Konsumen (Y)
Diskon menurut Gitosudarmono adalah harga yang
lebih rendah dari harga yang seharusnya dibayarkan
didasarkan pada beberapa hal diantaranya waktu
pembayaran yang lebih awal, tingkat serta jumlah
pembelian dan pembelian pada musim tertentu.47 Program
diskon atau potongan harga merupakan salah satu strategi
harga yang dapat digunakan oleh perusahaan sebagai
upaya rangsangan pemasaran yang dilakukan untuk
menarik minat konsumen terhadap suatu produk yang
mereka pasarkan dan secara tidak langsung juga ikut
mempengaruhi keputusan konsumen, yang nantinya
diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi
perusahaan.48 Jadi semakin besar diskon yang diberikan
maka minat beli konsumen akan meningkat, namun
sebaliknya jika diskon yang diberikan sedikit maka minat
beli konsumen akan mengalami penurunan.
Diskon  - Minat Beli Konsumen  (+)
Diskon  - Minat Beli Konsumen  (+)
Ha = Diskon pada aplikasi reddoorz berpengaruh terhadap
Minat Beli Konsumen
H0 = Diskon pada aplikasi reddoorz tidak berpengaruh
terhadap Minat Beli Konsumen
3. Hubungan Online Consumer Review (X1) dan Diskon (X2)
terhadap Minat Beli Konsumen (Y)
47

. Gitosudarmono, Manajemen Pemasaran (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 233
M. Anang Firmansyah, Perilaku Konsumen Sikap dan Pemasara, (
Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), h.59
48
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Jika online consumer review dan diskon mengalami
kenaikan maka minat konsumen dalam melakukan
pembelian meningkat. Begitupun sebaliknya jika online
consumer review dan diskon mengalami penurunan maka
minat beli konsumen menurun.
Online Consumer Review dan Diskon - Minat Beli
Konsumen 
Online Consumer Review dan Diskon  - Minat Beli
Konsumen 
Ha = Online Consumer Review dan Diskon pada aplikasi
reddoorz (simultan) berpengaruh terhadap Minat
Beli Konsumen.
H0 = Online Consumer Review dan Diskon pada aplikasi
reddoorz (simultan) tidak berpengaruh terhadap
Minat Beli Konsumen.
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