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ABSTRAK
Keberhasilan suatu merek untuk laku dipasaran atau
mampu menarik minat beli calon konsumen biasanya ditentukan
Oleh faktor promosi yang dilakukan oleh perusahaan.Promosi
yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk memperkenalkan
suatu produk kepada konsumen atau kepada calon konsumen agar
tertarik untuk melakukan pembelian produk sehingga tujuan dari
perusahaan dapat tercapai, Promosi yang tepat salah satunya
adalah dengan adanya iklan dan citra merek. Jarangnya peneliti
yang meneliti iklan dan citra merek pada produk kacantikan
sedangkan saat ini persaingan skincare diindonesia sangat pesat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh iklan
dan citra merek terhadap minat beli kosumen produk
Safi.Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan metode
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner
yang menggunakan skala likert.Teknik sampling yang digunakan
yaitu Accidental samplingterhadap 100 responden yang didapatkan
melalui rumus slovin.Uji analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji hipotesis, uji
R2 dan uji t.
Dari hasil penelitian terdapat Pengaruh yang positif dan
signifikan antara iklan dan minat beli konsumen produk Safi,
dimana thitung (6.422) > ttabel (1.96). Kedua, terdapat Pengaruh
positif dan signifikan antara citra merek dan minat beli konsumen
produk Safi, dimana thitung (6.603) > ttabel (1.96).
Kata kunci : Iklan, Citra Merek, Minat Beli Konsumen.
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ABSTRACT
The success of a brand to sell well in the market or being able
to attract potential consumers to buy, is usually determined by the
promotional factors carried out by the company. Promotions
carried out by the company aim to introduce a product to
consumers or to prospective consumers so that they are interested
in purchasing products so that the company’s goals can be
achieved. One of the right promotions is the presence of
advertisements and brand images. It is rare for for researchers to
examine advertisements and brand images on beauty products,
whereas currently the competition for skincare in Indonesia is very
fast.
This study aims to determine the effect of advertising and
brand image on consumer buying interest in Safi products.This
study uses quantitative data and the data analysis method used in
this study is a questionnaire using a Likert scale.The sampling
technique used is random sampling of 100 respondents obtained
through the Slovin formula.The data analysis test used in this
research is validity test, reliability test, hypothesis test, R2 test and
t test.
From the research results, there is a positive and significant
influence between advertising and consumer purchase interest in
Safi products, where tcount (6.422)> ttable (1.96).Second, there is a
positive and significant influence between brand image and
consumer purchase interest in Safi products, where tcount (6.603)>
ttable (1.96).
Keywords : Advertising, Brand Image, Buy Consumer
Interest.
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MOTTO

ٰٰۤ ُ ّ ٰ
ِۚ ت
للاِ َوا
َول ِىكَ هُ ُم ْال ٰك ِذبُوْ ن
َ اِوَّ َما يَ ْفت َِرى ْال َك ِذ
ِ ب الَّ ِذ ْيهَ ََل ي ُْؤ ِمىُوْ نَ بِ ٰا ٰي
”sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah
orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka
itulah pembohong”. (QS. An-Nahl ayat 105)1

1

Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahannya.PT.Toha Putra

Semarang.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan pengartian dalam
memenuhi arti judul yang dimaksud oleh penulis , maka judul
skripsi ini di jelaskan dengan lugas. Adapun judul skripsi ini
adalah “ Pengaruh Penggunaan Iklan dan Citra
MerekTerhadap Minat Beli Konsumen Pada Produk
Kecantikan Halal Safi Di TopShop Dalam Perspektif
Ekonomi Islam” (Studi Pada TopShop Bandar Lampung).
Untuk menghindari kesalahpahaman dan memahami maksud
judul skripsi, terlebih dahulu diperlukan penegasan terhadap
istilah istilah yang terdapat dalam judul sebagai berikut :
1. Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu
(orang,benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau
perbuatan seseorang.1
2. Iklan adalah suatu pesan tentang barang atau jasa yang dibuat
oleh produser/pemrakarsa yang disampaikan lewat media
masa (cetak, audio, elektronik) yang ditujukan kepada
masyarakat.2
3. Citra Merek (Brand Image) merupakan salah satu hal
penting dalam memasarkan dan membuat strategi dalam
memasarkan produk serta memiliki peranan yang penting
dalam mempengaruhi minat beli konsumen.3
4. Minat Beli adalah sesuatu yang berhubungan dengan rencana
konsumen untuk membeli produk tertentu, serta berapa
banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu.45
1

https://kbbi.web.id/pengaruh.html (diakses pada tanggal 28 januari 2021
pukul 10:45)
2
Muh. Akil Rahman, Samsul.Iklan, Brand Trust dan Brand Image sebagai
determinan dalam memilih kampus UIN ALAUDDIN Makasar.Vol.8.No.02.Des 2018.
3
Randi Saputra.Pengaruh Iklan dan Citra Merek Terhadap Minat Beli
Konsumen Produk Merek Honda.Hal.3.
4
Ade Winata, I Ketut Nurcahya.Pengaruh Iklan Pada Media Televisi
Terhadap Minat Beli (Studi Pada Calon Konsumen Bukalapak.COM Di Kota
Denpasar.Vol.6.No.10.Hal.5669.
5

1
1

2
5. Safi adalah salah satu produk kecantikan yang berasal dari
Malaysia. Produk skincare yang khusus di buat untuk wanita
muslimah dan secara umum untuk wanita yang mau memakai
produk yang aman dan bersertifikasi halal.6
6. Perspektif Ekonomi Islam adalah :
a. Perspektif adalah sudut pandang
b. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang
mempelajari masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh
nilai – nilai islam. Kata islam setelah ekonomi dalam
ungkapan ekonomi islam berfungsi sebagai identitas
tanpa mempengaruhi makna atau definisi ekonomi itu
sendiri.7
Jadi berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas dan studi
kasus yang dipilih, maka dapat ditegaskan apabila penelitian ini
bermaksud untuk untuk mengetahui apakah Iklan dan Citra
Merek Dapat Berpengaruh Terhadap Minat Beli Konsumen Pada
Produk Kecantikan Halal Safi Sesuai dengan Perspektif Islam di
TopShop Bandar Lampung.
B. Latar Belakang Masalah
Saat ini produk kosmetik menjadi suatu kebutuhan yang
wajib digunakan sehari-hari khususnya oleh konsumen wanita,
ini dilakukan agar seseorang memperoleh identitas diri atau
pengakuan atas dirinya dalam suatu komunitas atau
lingkungan.Hal ini terlihat dari terus meningkatnya penjualan
produk kosmetik yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun, baik
produk kosmetik dalam negri maupun luar negri.8
Berlimpahnya produk kecantikan atau skincare yang ada
diindonesia disebabkan oleh antusias dari konsumen yang tinggi.
Berdasarkan hasil penelusuran penelitian, cukup banyak produk
skincare yang ditawarkan dan menjadi referensi pilihan untuk
6

Iis Purnengsih.2019.Representasi ‘’wanita cantik seperti’’ versi iklan
safi.Jurnal Desain Vol.06 no.2.Hal.99.
7
Okta Supriyaningsih,M.E.Sy.Ekonomi Mikro Islam.Hal.7
8
Putrid Ayuniah.Analisis pengaruh citra merek, kualitas produk, iklan, dan
harga terhadap keputusan pembelian produk kosmetik wardah.Jurnal Ekonomi Bisnis
Vol.22 No.23.

3
konsumen.Hal ini menunjukan bahwa kondisi persaingan
skincare sangat ketat dengan tetap memberikan peluang bisnis
yang masih memiliki potensi tumbuh dan berkembang seiring
dengan daya tarik industri produk ini yang sangat besar.9Dalam
keadaan ini perusahaan dapat menimbulkan minat beli konsumen
tersebut demi mencapai tujuan dari perusahaan.Konsumen
memiliki minat untuk membeli suatu produk didasari oleh
beberapa faktor-faktor, yaitu faktor promosi yang dilakukan oleh
perusahaan.
Promosi yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk
memperkenalkan suatu produk kepada konsumen atau kepada
calon konsumen agar tertarik untuk melakukan pembelian produk
sehingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai.10Promosi yang
tepat salah satunya adalah dengan adanya iklan dan citra
merek.Peneliti yang meneliti iklan dan citra merek pada produk
kacantikan
masih sangat jarang sedangkan saat ini
persainganskincare di Indonesia sangat pesat, sehingga penulis
meneliti variabel iklan dan citra merek pada produk kecantikan.
Pemberian iklan dan citra merek yang unik juga kreatif juga
merupakan salah satu strategi untuk bersaing.Iklan adalah salah
satu komunikasi pemasaran yang dipergunakan untuk
mengenalkan produk ke pasar sasaran dan juga bisa menjadi
pembeda dengan pesaing. Iklan juga adalah salah satu dari empat
jenis promosi yang digunakan pemasar untuk mengarahkan
komunikasi yang meyakinkan konsumen akan merek dan
membuat citra merek yang positif dimata konsumen.11
Banyak pesaing yang menggunakan strategi promosi berupa
iklan untuk memasarkan produknya. Membuat iklan yang unik
agar tertanam dibenak konsumen memanglah sulit ditambah
dengan adanya pesaing lain yang lebih menonjol membuat
perusahaan
bersaing
mencari
peluang
pasar
demi
9

Ninda Fauziah, Dadan Abdul Azis Mubarok.Pengaruh Citra Merek
Terhadap Minat Beli.Jurnal Image.Vol.8.No.1.Hal.4
10
Randi Saputra.Pengaruh Iklan dan Citra Merek Terhadap Minat Beli
Konsumen Produk Merek Honda.Hal.2.
11
Monle Lee, Carla Johnson.Prinsip-Prinsip Periklanan dalam Perspektif
Global.Hal.4

4
mempertahankan posisi perusahaan dalam persaingan bisnis.
Penulis melakukan survey dengan konsumen dan calon
konsumen Safi di Toko TopShop untuk pengetahui strategi iklan
Safi dalam memasarkan produknya dan hasilnya sebagian orang
tersebut mengatakan bahwa iklan tidak berperan penting dalam
proses pembelian karna mereka membeli produk berdasarkan
Rekomendasi Teman.
Citra merek (brand image) menjadi hal yang sangat penting
yang harus diperhatikan oleh perusahaan selaku pelaku pasar,
karna melalui citra merek yang baik akan menimbulkan nilainilai emosional pada diri konsumen. Citra merek (brand image)
merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam memasarkan
produk serta memiliki peranan yang penting dalam
mempengaruhi minat beli konsumen.12
Safi adalah salah satu produk kecantikan yang berasal dari
Malaysia.Produk skincare yang khusus di buat untuk wanita
muslimah dan secara umum untuk wanita yang mau memakai
produk yang aman dan bersertifikasi halal.Safi sudah menemukan
sertifikat halal dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
dan majelis Ulama Indonesia (MUI). Target Safi di Indonesia
adalah wanita muslim Indonesia khususnya wanita muslim yang
berhijab dan mengikuti aturan syariat hukum islam. Produk safi
dibuat sesuai dengan syariat islam, setidaknya dalam pandangan
islam sesuai dengan syarat dan rukunnya. Untuk mendapatkan
sertifikat halal berarti suatu produk sudah melewati banyak tes
dan uji coba mulai dari proses hingga kandungannya semua
sesuai dengan syariat islam dengan cara yang baik dan tidak
merusak, tidak menyakiti serta aman untuk digunakan dan yang
pasti dibuat dari bahan-bahan halal.13.

12
Randi Saputra.2018.Pengaruh iklan dan citra merek terhadap minat beli
konsumen produk merek Honda.JOM FISIP Vol.5 no.1.Hal.3
13
Iis Purnengsih.2019.Representasi ‘’wanita cantik seperti’’ versi iklan
safi.Jurnal Desain Vol.06 no.2.Hal.99.
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Tabel 1 (Daftar Kosmetik Halal Terpopuler di Indonesia
yang Telah di Sertifikasi MUI)
NO
Brand Halal di Indonesia
1

Wardah Cosmetic

2

Sariayu

3

By Lizzie Parra (BLP Beauty)

4

Zoya Cosmetics

5

ESQA

6

Amara Halal Cosmetics

7

Safi

8

L’Oreal

9

Forest Secret

10

Olive Natural Skincare

Sumber : Sindonews
Berdasarkan tabel 1 diatas Konsep halal dalam suatu proses
produksi menjadi faktor utama yang harus diperhatikan oleh
produsen agar produk yang dihasilkan terjamin kehalalannya.
Namun sebelum melakukan pembelian terhadap suatu produk
yang diminati, konsumen akan memiliki berbagai pertimbangan
dari segi kualitas dan merek dari sebuah produk, tapi juga
kelayakan dan kehalalan dari kandungan atau bahan yang
digunakan sebagai komponen dalam proses produksi produk
tersebut.14
Image (Citra) yang perusahaan bangun selama ini
dimasyarakat akan menjadi senjata utama dalam menjalani
persaingan yang ada. Seperti yang kita ketahui produk kecantikan
Safi sendiri baru berdiri sejak 2018 dan tingkat kepopuleran
produk kecantikan halal menjadikan Safi masih berada pada
14
Yuliar Rif’adah.Pengaruh Islamic Endorsement dan Islamic Branding
Terhadap Minat Beli Di Media Sosial Instagram Safi Indonesia.Skripsi. Hal.4.
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posisi ke7 diIndonesia yang membuat produk ini masih sedikit
yang mengetahuinya.Ditambah dengan adanya pesaing yang
sudah terkenal lebih dahulu, sehingga sulit untuk mendapatkan
pengakuan dari konsumen khususnya masyarakat awam.
Penjelasan mengenai jaminan kehalalan penggunaan suatu
produk terdapat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 168 :

          
      
Artinya : “ Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik
dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu
mengikuti langkah-langkah setan: karna sesungguhnya
setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”15
Dan terdapat pula pada Hadist Riwayat Imam Ahmad bin
Hanbal :
Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya tidak masuk surga daging
dan darah yang tumbuh dari sesuatu yang haram, namun neraka
lebih berhak untuknya.”
Ayat dan hadist diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah
membolehkan (menghalalkan) seluruh umat manusia agar
memakan apasaja yang ada dimuka bumi, yaitu makanan yang
halal, baik dan bermanfaat bagi dirinya sendiri yang tidak
membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Segala apa saja
yang dikonsumsi sudahlah mendapatkan standar kelayakan dari
Allah SWT, standar itu adalah halal dan baik. Apa saja yang
hendak orang beriman konsumsi entah itu makanan, minuman,
pakaian, kendaraan. Haruslah berstatus halal dan baik.
Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa “makanan”
bukanlah hanya sebatas pada sesuatu yang dapat mengenyagkan
perut tetapi juga pada sesuatu yang dikonsumsi dalam artian luas
15
Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahannya.PT.Toha Putra
Semarang.
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yakni dapat berupa konsumsi pada makanan, minuman, pakaian,
kosmetik dll.16
Iklan dan citra merek berperan penting bagi perusahaan
dalam memasarkan suatu produknya. Minat beli konsumen akan
timbul bila konsumen sudah merasa tertarik atau sudah merasa
yakin atas citra positif merek tersebut. Safi sendiri merupakan
produk kecantikan halal yang terbilang baru dalam memasuki
pasar Indonesia sehingga masih sedikitnya yang mengetahui
produk kecantikan halal tersebut.
Oleh karena itu, iklan dan citra merek akan mempengaruhi
bagaimana perilaku pembelian konsumen yang dimulai dari
menimbulkan minat beli konsumen.Minat Beli adalah sesuatu
yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli
produk tertentu, serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan
pada periode tertentu.17
Produk kecantikan safi yang sudah masuk ke Indonesia
melakukan strategi ekspansi dengan membuka cabang
perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya
adalah toko TopShop di Bandar Lampung yang menjual berbagai
macam produk kecantikan salah satunya adalah Safi. Di Bandar
Lampung sendiri outlet yang menjual produk safi hanya ada di
beberapa toko kosmetik berupa ruko , jarang sekali produk Safi di
pasarkan di Mall-Mall besar.
Di Indonesia produk skincare Safi telah melakukan berbagai
promosi dalam bentuk iklan komersil.Iklan merupakan bentuk
promosi banyak digunakan para produsen karena daya
jangkauannya. Tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan modern
ini, masyarakat sudah tergantung pada iklan.Untuk
mempertahankan keuntungannya, setiap perusahaan harus dapat
melakukan kegiatan-kegiatan periklanan secara memadai dan
dilakukan terus-menerus.Salah satu iklan yang efektif dalam
promosi produk adalah iklan televisi.
16

Yuliar Rif’adah.Pengaruh Islamic Endorsement dan Islamic Branding
Terhadap Minat Beli Di Media Sosial Instagram Safi Indonesia.Skripsi. Hal.6
17
Ade Winata, I Ketut Nurcahya.Pengaruh Iklan Pada Media Televisi
Terhadap Minat Beli (Studi Pada Calon Konsumen Bukalapak.COM Di Kota
Denpasar.Vol.6.No.10.Hal.5669.
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Tidak sedikit perusahaan yang menggunakan iklan televisi
sebagai media promosi tidak terkecuali Safi.Salah satu media
promosi Safi yang menarik perhatian adalah Iklan Komersil
Televisi (TVC) karya sutradara Alfin Machmoed. Dalam iklan
tersebut mempresentasikan “Wanita Cantik Sejati” versi produk
Safi “white expert”. Kata “Sejati” dalam kalimat “Wanita Cantik
Sejati” menurut KBBI adalah asli (tulen atau tanpa campuran)
yang berarti arti kalimatnya adalah wanita cantik asli.18
Berdasarkan uraian diatas mengenai iklan dan citra merek
terhadap minat beli konsumen pada produk Safi penulis tertarik
untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Penggunaan
Iklan dan Brand ImageTerhadap Minat Beli Konsumen Pada
Produk Kecantikan Halal Safi Di TopShop Dalam Perspektif
Ekonomi Islam” objek penelitian ini adalah toko TopShop
Bandar lampung.
C. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Dalam kondisi usaha persaingan yang ketat, banyak
perusahaan skincare melakukan berbagai macam promosi agar
dapat menarik perhatian dari konsumen dan terbentuknya citra
produk yang baik, serta mempengaruhi konsumen untuk
mengkonsumsi atau menggunakan produknya.Penggunaan
strategi dan promosi yang tepat mampu membuat Produk Safi
dikenal oleh masyarakat.Namun tidak cukup jika hanya
menggunakan promosi yang baik saja Produk Safi juga harus
mengutamakan citra yang baik dikalangan pelanggannya.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi
masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Masih jarang yang menggunakan variabel iklan dan citra
merek pada produk kecantikan.
2. Kecilnya jangkauan produk safi karna hanya ada di tokotoko khusus kosmetik tidak memiliki outlet resmi sendiri.

18
Iis Purnengsih.2019.Representasi ‘’wanita cantik seperti’’ versi iklan
safi.Jurnal Desain Vol.06 no.2.Hal.101
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3. Dikitnya Pengaruh iklan karena lebih memilih
rekomendasi.
4. Sulitnya membuat image baik dari Produk Safi karna
dibayang-bayangin oleh produk yang terkenal lebih dahulu
seperti wardah.
5. Sulitnya mendapat kepercayaan karna banyak konsumen
yang belum mengetahui produk safi khusunya masyarakat
awam.
2. Batasan Masalah
Agar pembahasan penelitian dapat berfokus pada
permasalahan, maka disajikan batasan penelitian sebagai
berikut :
1. Objek yang dijadkan penelitian adalah konsumen Produk
Safi di Bandar Lampung.
2. Penelitian berfokus pada pengaruh penggunaan Iklan dan
Citra Merek terhadap Minat Beli konsumen pada Produk
kecantikan halal Safi di TopShop Bandar Lampung.
3. Responden dalam penelitian ini adalah pelanggan Produk
Safi di TopShop Bandar Lampung.
4. Pembahasan dan hasil penelitian ini berlaku untuk Produk
Safi di Toko TopShop Bandar Lampung.
D. Rumusan Masalah
1. Apakah iklan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
minat beli konsumen pada produk kecantikan halal Safi?
2. Apakah citra merek berpengaruh positif dan signifikan
terhadap minat beli konsumen pada produk kecantikan halal
Safi?
3. Bagaimana pandangan bisnisislam tehadap produk kecantikan
halal Safi?
E. Tujuan Penelitian
Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan,
menguji dan mengembangkan suatu pengetahuan. Berdasarkan
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uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini
adalah :
a. Untuk menguji pengaruh iklan dalam meningkatkan minat
beli konsumen terhadap produk safi.
b. Untuk menguji pengaruh citra merek dalam meningkatkan
minat beli konsumen terhadap produk safi.
c. Untuk mengetahui pandangan bisnisislam pada produk Safi.

F. Manfaat Penelitian
Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk
penulis sendiri maupun orang lain, manfaat yang dapat diambil
dari penelitian ini diantara lain :
a. Secara teoritis
1) Penelitian ini dapat memberikana sumbangan pemikiran
yang bermanfaat bagi bidang keilmuan manajemen bisnis.
2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi rujukan
untuk
penelitian
lanjutan,
menjadi
tambahan
pembendaharaan
bacaan,
menambah
pengetahuan
mengenai konsep iklan dan citra merek terhadap suatu
produk.
b. Manfaat Praktis
1) Bagi penulis
Mengembangkan kemampuan berfikir kritis dengan pola
pikir yang dinamis kemudian menuangkan dalam bentuk
karya ilmiah.Menjadi tolak ukur kemampuan penulis
dalam menerapkan ilmu yang didapat selama perkulihan.
2) Bagi masyarakat umum
Dapat menambah wawasan keilmuan dan referensi yang
dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengetahui
manajemen pemasaran khususnya dalam minat beli
konsumen serta dapat memahami lebih jelas perkembangan
ekonomi islam yang ada diindonesia.
3) Bagi objek penelitian
Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan dan
pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan
sebagai bahan perbandingan, pertimbangan dan
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menentukan langkah-langkah selanjutnya, sehingga
diharapkan dapat lebih meningkatkan penjualan dimasa
yang akan datang.
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Tinjauan pustaka ini bermaksud untuk mengetahui apakah
ada penelitian atau kajian terdahulu yang berkaitan dengan
penelitian ini. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang
berkaitan dengan penelitian ini:
1. Qasim Ali Nisar and Ali Abbas (2017) dengan judul “Impact
of Brand Image, Brand Trust and Advertisement on
Consumer Loyalty & Consumer Buying Behaviour”.19
Persamaan :memiliki variable brand image dan iklan
Perbedaan : ada tambahan brand trust sebagai variable
Hasil : iklan dan citra merek memiliki Pengaruh yang positif
signifikan terhdap minat beli konsumen.
2. Randi Saputra (2018) dengan judul “ Pengaruh iklan dan
citra merek terhadap minat beli konsumen produk merek
Honda”.20
Persamaan :memiliki variable yang sama
Perbedaan : meneliti produk Honda
Hasil : iklan dan citra merek produk merek Honda pada CV.
Cempaka motor di kabupaten sijunjung secara parsial
memiliki Pengaruh yang signifikan terhadap minat beli
konsumen.
3. I Gusti Ayu Manik Mastuti, Iyus Akhmad Haris, I Nyoman
Sujana (2019) dengan judul ” Pengaruh Iklan dan Citra
Merek terhadap keputusan pembelian produk sepeda motor
merek honda pada dealer PT. Mertha Buana Motor di
Singaraja.”21
19
Qasim Ali Nisar and Ali Abbass.Impact of Brand Image, Brand Trust and
Advertisement on consumer loyalty & consumer buying Behavior.European Academic
Research.Vol.IV.2017.
20
Randi Saputra.Pengaruh Iklan dan Citra Merek Terhadap Minat Beli
Konsumen Produk Merek Honda.JOM FISIP.Vol.5.No.1.2018
21
I Gusti Ayu Manik Mastuti, Iyus Akhmad Haris, I Nyoman Sujana
(2019).Pengaruh Iklan dan Citra Merek terhadap keputusan pembelian produk sepeda
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Persamaan :memiliki variable yang sama
Perbedaan :meneliti produk motor honda
Hasil : bahwa iklan dan citra merek berpengaruh secara
signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian
produk sepeda motor Honda pada dealer PT. Mertha Buana
di Singaraja.
4. Natalia Maehei and Magne Supphellen (2013) dengan judul
“Advertising strateges for brand image repair : the
effectivitas of advertising alliances”22
Persamaan :memiliki x variable iklan dan citra merek
Perbedaan : efektifitas aliansi iklan sebagai variable y
Hasil :variable iklan dan citra merek memiliki Pengaruh
yang signifikan terhadap aliansi periklanan.
5. Novia Anggraeny Setiawaty (2017) dengan judul “Pengaruh
Iklan, Citra Merek, dan Kepercayaan Merek Terhadap Minat
Beli Konsumen Smartphone Samsung Galaxy Series”.23
Persamaan :variable x iklan dan citra merek
Perbedaan : tambahan kepercayaan merek sebagai variable
x
Hasil : secara simultan variable independen (iklan, citra
merek, kepercayaan merek) mempunyai Pengaruh terhadap
minat beli konsumen smartphone samsung galaxy series. Hal
ini dapat dibuktikan dengan hasil uji simultan (uji F) dengan
nilai signifikan 0,000 ≤ 0,05.
H. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam karya ilmiah ini berisi tentang
keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi
dan bagian akhir penelitian. Untuk mempermudah pembahasan

motor merek honda pada dealer PT. Mertha Buana Motor di Singaraja.Jurnal
Pendidikan Ekonomi Undiksha.Vol.11.no.2.
22
Natalie Maehie and Magne Supphelleen.Advertising strategies for brand
image repair : the effect of advertising alliance.Journal of Marketing
Communication.2013
23
Novia Anggraeny Setiawaty.Pengaruh Iklan, Citra Merek, dan Kepercayaan
Merek Terhadap Minat Beli Konsumen Smartphone Samsung Galaxy Series.Jurnal
Ekonomi Bisnis Vol.22 No.1.Hal.49.
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dan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulisan uraikan
sistematika penelitian yang terdiri dari :
1. Bagian Awal
Bagian awal usulan peneliti ini meliputi, halaman judul,
abstrak, persetujuan, pengesahan, motto, persembahan,
riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar
gambar.
2. Bagian Inti
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi (1) penegasan judul, (2) latar belakang masalah,
(3) identifikasi dan batasan masalah, (4) rumusan masalah, (5)
tujuan penelitian, (6) manfaat penelitian, (7) kerangka berfikir,
(8) kajian penelitan terdahulu yang relevan, (9) sistematika
penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN
HIPOTESIS
Bab ini menjelaskan tentang gambaran variabel penelitian dan
pengajuan hipotesis.
BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan (1) waktu dan tempat penelitian, (2)
pendekatan dan jenis penelitian, (3) populasi, sampel, teknik
pengupulan data, (4) definisi operasional variabel, (5)
instrument penelitian, (6) uji validitas dan reliabilitas data, (7)
uji hipotesis.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bagian ini berisi tentang deskrisi data serta pembahsan hasil
penelitian dan analisis.
BAB V PENUTUP
Bab ini berisi beberapa kesimpulan dan saran dari penelitian
yang dilakukan.
3. Bagian Akhir
Bagian akhir penelitian meliputi daftar pustaka dan lampiran.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Manajemen Pemasaran
1. Definisi Manajemen Pemasaran
Kata “ manajemen” sering diarikan sebagai sebuah
proses rangkaiankegiatan perencanaan, pengorganisasian,
penggerakan, dan pengawasan (controlling) yang dilakukan
untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan
sebelumnya, di dalam suatu perusahaan manajemen
mempunyai arti penting untuk mencapai tujuan perusahaan.
Berikut pengertian manajemen pemasaran menurut beberapa
ahli :
Menurut Kotler dan Amstrong menejelaskan manajemen
pemasaran ialah suatu upaya manusia untuk mencapai hasil
pertukaran yang diinginkan dan membangun hubungan yang
erat dengan konsumen dengan cara yang menguntungkan
bagi perusahaan.24
Pengertian lain juga dikemukakan Sumami yang
mengatakan bahwa manajemen pemasaran adalah analisis,
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas program
yang dirancang untuk menciptakan, membentuk, dan
mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan
pembeli sasaran organisasi. 25“(Marketing Manajemen is the
planning, direction, and control of the entire marketing
activity of a firm or division of a film) manajemen
pemasaran ialah merencanakan, pengarahan, dan
pengawasan seluruh kegiatan pemasaran”.
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa
yang dimaksud dengan manajemen pemasaran ialah alat
analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program
yang dirancang untuk melaksanakan fungsi-fungsi

24
Donny Juni Priansa.2017.Komunikasi Pemasaran Terbaru Pada Era
Media.Bandung:Alfabeta.Hal.9
25
Danang Sunyoto.2014.Konsep Dasar Riset Pemasaran dan Perilaku
Konsumen.Cetakan ke-2.Yogyakarta:CAPS.hal.221.
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manajemen
yaitu
menciptakan,
membangun,
mengendalikan, dan mempertahankan pertukaran yang
menguntungkan dengan sasaran pasar dalam rangka
menyampaikan produk dan mencapai tujuan utama
perusahaan dari pihak produsen ke konsumen yaitu
memperoleh laba.
B. Promosi
1. Pengertian Promosi
Promosi merupakan elemen bauran pemasaran yang
berfokus pada upaya menginformasikan, membujuk, dan
mengingatkan kembali konsumen akan merek dan produk
perusahaan.Berdasarkan tersebut dapat ditarik kesimpulan
promosi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam
memasarkan produk atau jasa sehingga dapat menarik untuk
membeli produk tersebut, kegiatan promosi harus dirancang
semenarik mungkin dan informasi yang disampaikan harus
mudah di mengerti oleh masyarakat agar orang yang
membacanya dapat tertarik dan mudah dimengerti.26
2. Tujuan promosi
Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan promosi
tentu tujuan utamanya adalah untuk mencari laba, pada
umumnya kegiatan promosi harus mendasarkan kepada
tujuan sebagai berikut :27
a. Menginformasikan
Kegiatan promosi yang bertujuan untuk berusaha
menginformasikan konsumen akan merek atau produk
tertentu baik itu produk maupun merek baru atau
produk dan merek yang sudah lama tetapi belum luas
terdengar oleh konsumen.
b. Membujuk

26
Rekno Suandjari, Ardi Frdiansyah.2020.Pengaruh Promosi Terhadap
Loyalitas Pelanggan di Online Shop Brilink_Khumaira.Jurnal Egaliter Vol.4
No.7.Hal.26
27
Ibid 26-27
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Kegiatan promosi yang bersifat membujuk dan
mendorong konsumen untuk melakukan embelian atas
produk
yang
ditawarkan.Perusahaan
lebih
mengutamakan penciptaan kesan positif kepada
konsumen agar promosi dapat berpengaruh terhadap
perilaku pembeli dalam waktu yang lama.
c. Mengingatkan
Kegiatan promosi yang bersifat mengingatkan ini
dilakukan untuk mempertahankan merek produk di hati
masyarakat, dan mempertahankan pembeli yang akan
melakukan transaksi pembelian secara terus-menerus.
C. Periklanan
1. Definisi Periklanan
Periklanan adalah komunikasi komersil dan nonpersonal
tentang sebuah organisasi dan produk-produknya yang
ditransmisikan ke suatu khalayak target melalui media bersifat
massal seperti televisi, radio, koran, majalah, direct mail
(pengeposan langsung), reklame luar ruangan, atau kendaraan
umum.28iklan adalah media informasi yang dibuat dengan cara
tertentu untuk menarik penonton, asli dan memiliki
karakteristik tertentu dan persuasif, sehingga konsumen secara
sukarela terdorong untuk melakukan sesuatu sesuai dengan
apa yang diinginkan pengiklan. Perusahaan tidak hanya
membuat produk bagus tapi mereka juga harus
menginformasikannya kepada konsumen mengenai kelebihan
produknya dan dengan hati-hati memposisikan produknya
dalam benak konsumen.Karena itu, mereka harus ahli
menggunakan promosi ditujukan untuk mendapatkan
pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang
ada.Salah satu promosi missal adalah iklan.

28
Monle Lee & Carla Johnson.Prinsip-Prinsip Pokok Periklanan Dalam
Perspektif Global.hal.3
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2.

Fungsi-Fungsi Periklanan
Menurut Shimp fungsi periklanan meliputi :29
a. Memberi informasi
Periklanan dapat memberitahukan pasar tentang suatu
produk baru dan perubahan harga, menyusulkan kegunaan
suatu produk baru menjelaskan cara kerja dan membangun
citra perusahaan.
b. Membujuk
Periklanan dapat membentuk preferensi merek, mengubah
persepsi konsumen tentang atribut produk, mengajak
konsumen untuk mencoba produk atau jasa yang
diinginkan dan membujuk konsumen untuk membeli
sekarang.
c. Menginginkan
Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam
ingatan para konsumen dan meningkatkan minat konsumen
terhadap merek yang sudah ada.
d. Memberikan nilai tambah
Periklanan memberikan nilai tambah pada merek dengan
mempengaruhi persepsi konsumen, sehingga seringkali
merek dipandang sebagai lebih elegan, lebih bergaya dan
biasa lebih unggul dari tawaran pesaing.

3.

Tujuan Periklanan
Iklan yang digunakan melalui suatu media
berfungsi membujuk konsumen untuk melakukan pembelian
produk.iklan bertujuan untuk mempersuasi para pendengar,
pemirsa dan pembaca agar mereka memutuskan untuk
melakukan tindakan tertentu. Sedangkan iklan bertujuan untuk
mengenalkan suatu produk, menarik perhatian konsumen
tentang keberadaan produk dan agar mau membelinya. Iklan
diartikan memiliki tujuan sebagai berikut :30

29
Hartini.2016.Efektivitas Endorsment Pada Media Sosial Instagram Pada
Produk Skin Care. Bina Insani ICT Journal, Vol.3 No.1.
30
Rahardian Aji Pratama.2017.Pengaruh Daya Tarik Iklan Terhadap
Kesadaran Merek dan Sikap Pada Merek Aqua.Repo Darmajaya.ac.id.
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a.
b.
c.
d.
e.

Mendorong peningkatan permintaan
Mengimbangi iklan pesaing
Meningkatkan efektivitas wiraniaga
Meningkatkan penggunaan produk
Menguatkan citra produk dalam ingatan konsumen

D. Citra Merek
1. Pengertian Citra Merek
Citra merek (brand image) dari perusahaan merupakan
salah satu hal penting dalam memasarkan atau membuat
strategi dalam memasarkan produk serta memiliki peranan
yang penting dalam mempengaruhi minat beli konsumen.31
Menurut kotller dan keller bahwa citra merek sebagai
persepsi mengenai sebuah merek sebagaimana direfleksikan
oleh asosiasi merek yang terdapat dalam benak konsumen.
Berdasarkan pada uraian definisi di atas maka dapat
disimpulkan bahwa citra merek adalah kesan yang dimiliki
oleh konsumen maupun publik terhadap suatu merek sebagai
suatu refleksi atas evaluasi merek yang bersangkutan.
2. Aspek dalam Citra Merek
Citra Merek (Brand Image) memiliki 3 gambaran
kontribusi yaitu: (a) citra pembuat produk/jasa, atau citra
perusahaan; (b) citra pemakai; dan (c) citra produk/jasa itu
sendiri untuk selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut :
a. Citra pembuat, merupakan sekumpulan asosiasi yang
dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang
membuat suatu produk atau jasa. Citra perusahaan
mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap
keputusan pembelian. Dengan adanya citra perusahaan
yang baik ini membantu orang mengambil keputusan
untuk bertransaksi di perusahaan tersebut. Karena sudah
percaya dengan reputasi baik itu, tentunya orang tidak
membeli hanya satu kali, tetapi dapat berkali-kali.
31
Randi Saputra.Pengaruh Iklan dan Citra Merek Terhadap Minat Beli
Konsumen Produk Merek Honda.JOM FISIP.Vol.5.No.1.2018
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Dengan demikian indikator yang termasuk dalam citra
pembuat meliputi : popularitas, kredibilitas, jaringan
perusahaan, serta pemakai itu sendiri/penggunanya.
b. Citra pemakai, merupakan sekumpulan asosiasi yang
dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang
menggunakan suatu barang atau jasa. Citra pemakai
merupakan salah satu indicator dari citra merek dan
sering menjadi rujukan bagi konsumen dalam
pengambilan keputusan pembelian. Pada kondisi yang
menguntungkan, pemakai dari sebuah produk
mempunyai peran yang sangat strategis dalam
komunikasi pemasaran. Jadi, citra pemakai akan
mempengaruhi perilaku pelanggan dalam membeli.
Dengan demikian indikator dalam citra pemakai
meliiputi: pemakai itu sendiri, serta status sosialnya.
c. Citra produk, merupakan sekumpulan asosiasi yang
diersepsikan konsumen dalam upaya mempengaruhi
keputusan pembelian konsumen. Semakin baik dan
berkualitas suatu produk, maka akan semakin tinggi
kepuasam yang akan diterima oleh konsumen. Dengan
demikian indikator dalam citra produk meliputi: atribut
dari produk, manfaat bagi konsumen, serta jaminan.32
Menurut kottler dan keller bahwa citra merek terdiri dari
komponen:33
a. Atribut
Merupakan pendefinisian deskriptif fitur-fitur yang ada
dalam produk atau jasa.
1) Atribut produk
Didefinisikan sebagai bahan-bahan yang diperlukan
agar fungsi produk yang dicari konsumen dapat
bekerja.Berhubungan dengan komposisi fisik atau

32
Prisca Ayu Cristanti.2018.Analisis Pengaruh Brand Image, Kualitas
Pelayanan dan Labe Produk Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah
Outlet Gardena Yogyakarta.
33
Ibid Hal.44-45
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persyaratan dari suatu jasa yang ditawarkan, dapat
berfungsi.
2) Atribut non-produk
Merupakan aspek eksternal dari suatu produk yang
berhubungan dengan pembelian dan konsumsi sutu
produk atau jasa. Terdiri dari: informasi tentang
harga, kemsan dan desain produk, orang per group
atau selebriti yang menggunakan produk atau jasa
tersebut, bagaimana dan dimana produk atau jasa itu
digunakan.
b. Keuntungan (Benefits)
Nilai personal yang dikaitkan oleh konsumen pada atributatribut produk atau jasa tersebut.
1) Functional benefits : berhubungan dengan pemenuhan
kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisik dan keamanan
atau pemecahan masalah.
2) Experiental benefits : berhubungan dengan perasaaan
yang muncul dengan menggunakan suatu produk atau
jasa. Benefit ini memuaskan kebutuhan berekprimen
seperti kepuasan sensori.
3) Symbolic benefits : berhubungan dengan kebutuhan
akan persetujuan sosial atau ekspresi personal dan
self-esteem seseorang. Konsumen akan menghargai
nilai-nilai prestise, ekslusivitas dan gaya fashion
merek karena hal-hal ini berhubungan dengan konsep
diri mereka,
c. Sikap merek
Didefinisikan sebagai evaluasi keseluruhan atas suatu
merek, apa yang dipercayai oleh konsumen mengenai
merek-merek tertentu sejauh apa konsumen percaya bahwa
produk atau jasa tersebut memiliki atribut atau keuntungan
tertentu, dan penilaian evaluatif terhadap kepercayaan
tersebut bagaimana baik atau buruknya suatu produk jika
memiliki atribut atau keuntungan tersebut.
Faktor-faktor terbentuknya citra merek antara lain :
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a. Keunggulan produk merupakan salah satu faktor
pembentuk citra merek, dimana produk tersebut
unnggul dalam persaingan. Karena keunggulan
kualitas (model dan kenyamanan) dan cirri khas
itulah yang menyebabkan suatu produk mempunyai
daya tarik tersendiri bagi konsumen.
b. Kekuatan merek merupakan asosiasi merek
tergantung pada bagaimana informasi masuk
kedalam ingatan konsumen dan bagaimana proses
bertahan sebagai bagaian dari citra merek. Kekuatan
asosiasi merek ini merupkan fungsi dari jumlah
pengolahan informasi yang diterima pada proses
ecoding.
c. Keunikan merek adalah asosiasi terhadap suatu
merek mau tidak mau harus terbagi dengan merekmerek lain. Oleh karena itu, harus diciptakan
keunggulan bersaing yang dapat dijadikan alasan
bagi konsumen untuk memilih suatu merek tertentu.
Dengan memposisikan merek lebih mengarah
kepada pengalaman atau keuntungan diri dari image
produk tersebut. Dari perbedaan yang ada, baik dari
produk, pelayanan, personil, dan saluran yang dapat
diharapkan memberikan perbedaan dari pesaingnya,
yang dapat memberikan keuntungan bagi prodsen
dan konsumen.34
Suatu merek yang memiliki asosiasi yang saling
berhubungan akan menimbulkan suatu rangkaian
yang disebut brand image. indikator variabel citra
merek :
a. Mengenai merek tersebut
b. Merek yang terpercaya
c. Merek yang berkualitas
d. Menimbulkan rasa suka
e. Kesan yang baik
f. Merek yang popular
34

Ibid Hal.46.
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E. Minat Beli
1. Definisi Minat Beli
Minat beli adalah sesuatu yang berhubungan dengan
rencana konsumen untuk membeli produk tertentu, serta
berapa banyak unit produk yang dibutihkan pada periode
tertentu.35 Minat beli diperoleh dari suatu proses belajar dan
proses pemikiran yang membentuk suatu persepsi. Minat
beli ini menciptakan suatu motivasi yang terus terekam
dalam benaknya dan menjadi suatu keinginan yang sangat
kuat yang pada akhirnya ketika seorang konsumen harus
memenuhi kebutuhannya akan mengaktualisasikan apa yang
ada didalam benaknya.
Suatu produk dikatakan telah dikonsumsi oleh konsumen
apabila produk tersebut telah diputuskan oleh konsumen
untuk dibeli.Karakteristik pribadi konsumen yang
dipergunakan untuk memproses rangsangan sangat komplek,
dan salah satunya adalah adanya dorongan atau motivasi
konsumen untuk membeli.Dari beberapa pendapat maka
dapat disimpulkan bahwa minat beli adalah kesungguhan
hati untuk memiliki sesuatu pengorbanan dimana minat beli
itu timbul karena konsumen merasa puas terhadap kualitas
produk yang diberikan oleh perusahaan.
Perilaku seseorang sangat tergantung pada minatnya,
sedangkan minat berperilaku sangat tergantung pada sikap
dan norma subyektif atas perilaku. Keyakinan atas akibat
perilaku sangat mempengaruhi sikap dan norma
subyektifnya. Sikap individu terbentuk dari kombinasi antara
keyakinan dan evaluasi tentang keyakinan seseorang
konsumen, sedangkan norma subyektif ditentukan oleh
keyakinan dan motivasi.
2. Beberapa Faktor yang Membentuk Minat Beli
Konsumen dimanapun dan kapanpun akan dihadapkan
dengan sebuah keputusan pembelian untuk melakukan
35

Ade Winata, I Ketut Nurcahya.Pengaruh Iklan Pada Media Televisi
Terhadap Minat BELI (Stusi Pada Calin Konsumen Bukalapak.COM Di Kota
Denpasar.Vol.6.No.10.Hal.5669
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transaksi
pembelian.
Dimana
kosumen
akan
membandingkan atau mempertimbangkan satu barang
dengan barang yang lainnya untuk mereka konsumsi.
Beberapa faktor yang membentuk minat beli konsumen yaitu
:
a. Sikap orang lain, sejauh mana sikap orang lain
mengurangi alternatif yang disukai seseorang akan
bergantung pada dua hal yaitu, intensitas sifat negatif
orang lain terhadap alternatif yang disukai konsumen
untuk menuruti keinginan orang lain.
b. Faktor situasi yang tidak terantisipasi, faktor ini
nantinya akan dapat mengubah pendirian konsumen
dalam melakukan pembelian. Hal tersebut tergantung
dari pemikiran konsumen sendiri, apakah dia percaya
diri dalam memutuskan akan membeli suatu barang
atau tidak.
Dalam melaksanakan niat pembelian, konsumen tersebut
dapat membuat lima sub keputusan pembelian sebagai
berikut :
a. Keputusan merk
b. Keputusan pemasok
c. Keputusan kuantitas
d. Keputusan waktu
e. Keputusan metode pembayaran36
Minat konsumen tumbuh karena suatu motif
berdasarkan
atribut-atribut
sesuai
dengan
dan
kebutuhannya dalam menggunakan suatu produk,
berdasarkan hal tersebut maka analisa mengenai
bagaimana proses minat dari dalam diri konsumen sangat
penting dilakukan, maka cara terbaik untuk mempengaruhi
adalah mempelajari apa yang difikirkannya, dengan
demikian akan didapatkan tidak hanya sekedar informasi
tentu lebih bagaimana proses informasi itu dapat berjalan
36

E Desiarista, Srirahayu Triastuti.Analisis Pengaruh Iklan, Kepercayaan
Merek
dan
Citra
Merek
Terhadap
Minat
Beli
Konsumen.Aset.Vol.13.No.01.2011.Hal.39
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dan bagaimana memanfaatkannya. Hal ini yang dinamakan
“ The Buying Process” proses pembelian meliputi 5 hal
yaitu :
a. Kebutuhan
Proses pembelian berawal dari adanya kebutuhan yang
tak harus dipenuhi atau kebutuhan yang muncul pada
saat itu dan memotivasi untuk melakukan pembelian.
b. Pengenalan
Kebutuhan belum cukup untuk merangsang terjadinya
pembelian karena mengenali kebutuhan itu sendiri
untuk dapat menetapkan sesuatu untuk memenuhinya.
c. Pencarian
Merupakan bagian aktif dalam pembelian yaitu mencari
jalan untuk mengisi kebutuhan tersebut.
d. Evaluasi
Suatu proses untuk mempelajari sari suatu proses
pembelian untuk mengambil keputusan berdasarkan
informasi yang diterima.
e. Keputusan
Langkah terakhir dari suatu proses pembelian untuk
mengambil keputusan berdasarkan informasi yang
diterima.37
3. Indikator pengukuran minat beli konsumen
Seseorang konsumen tidak dengan sendirinya
memiliki keputusan dalam pembelian barang atau
jasa.Terlebih dahulu konsumen mencari informasi dari orang
terdekat atau orang yang benar-benar dipercaya untuk
membantunya dalam pengambilan keputusan.
indikator di dalam minat beli dapat di
indentifikasikan melalui indikator-indkator sebagai berikut:38

37

Defri Mazuanda.2018.Pengaruh Citra Merek dan Harga Terhadap
Keputusan Pembelian Konsumen Pada Distro Veart Jeans Bandung.
38
Faradiba dan Sri Rahayu Tri Astuti.2013.Analisis Pengaruh Kualitas
Produk, Harga, Lokasi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli Ulang
Konsumen.Diponorogo Journal Of Management Vol.2 No.3.Hal.2
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a. Minat Transaksional
Kecendrungan seseorang untuk membeli produk
b. Minat refrensial
Kecendrungan seseorang untuk merekomendasikan
produk kepada orang lain.
c. Minat eksploratif
Minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang
selalu mecari informasi mengenai produk yang
diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung
sifat-sifat positif dari produk tersebut.
F. Ekonomi islam
1. Pengertian Ekonomi Islam
Kata ekonomi berasal dari kata yunani, yaitu oikos dan
nomos.Kata oikos berarti rumah tangga (house-hold),
sedangkan kata nomos memiliki arti mengatur.Maka secara
garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga,
atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi
bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan
bisa berarti ekonomi suatu desa, kota dan bahkan suatu
Negara.
Definisi yang lebih popular yang sering digunakan untuk
menerangkan ilmu ekonomi tersebut adalah : “salah satu
cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku
manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya untuk
memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas, dengan alat
pemuas kebutuhan yang terbatas adanya.”39
Kemudian pengertian tentang ekonomi islam menurut
beberapa pemikir ekonomi sebagai berikut:
- Muhammad Abdul Mannan dalam “Islamic Economics:
Theory and Practice”
Islamic economics is a social science which studies the
economics problems of a people imbued with the values
of islam.
39
Dr.Ika
Yunia
Fauzia,Lc.,M.E.I
dan
Riyadi,Lc.,M.S.Sc.Prinsip Dasar Ekonomi Islam.Hal.2.

Dr.Abdul

Kadir
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-

(Ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang
mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat
yang diilhami oleh nilai-nilai islam).
Islamic economics is a systematic effort to try to
understand the economic’s problem and man’s
behavior in relation to the problem from an Islamic
perspective.
(Ilmu Ekonomi Islam adalah suatu usaha sistematis
untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan
tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif
islam).40
Berdasarkan uraian pengertian ekonomi islam
menurut para ahli di atas, ekonomi islam adalah salah
satu cabang ilmu dalam ekonomi yang dalam
pelaksanaannya yaitu mengola dan mendaya gunakan
sumber daya untuk kegiatan muamallah berdasatkan
riwayat islam yaitu Al-Qur’an dan sunnah.

2.

Tujuan Ekonomi Islam
Tujuan
ekonomi
islam
adalah
mashlahah
(kemaslhatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan
mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal
yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia,
atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung
dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri.Aktivitas
lainnya demi menanggapai kemaslahatan adalah dengan
menghindarkan diri dari segala hal yang membawa
mafsadah (kerusakan) bagi manusia.41

3.

Karakteristik Ekonomi Islam
Terdapat beberapa karakteristik yang merupakan
kelebihan dalam sistem ekonomi islam menurut Abdullah
At-Tariqi (2004), antar lain :

40

IBID.,Hal.7.
Ibid,Hal.14-15

41
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1) Bersumber dari illahiyah
Sumber awal ekonomi islam yang merupakan
bagian dari muamalah, berbeda dengan sumber sistem
ekonomi lainnya karena merupakan peraturan dari
Allah. Ekonomi islam dihasilkan dari gama Allah dan
menikat semua manusia tanpa terkecuali. Sistem ini
meliputi semua aspek universal dan particular dari
kehidupan dalam satu bentuk.
2) Ekonomi Pertengahan dan Berimbang
Ekonomi islam berposisi di antara aliran individu
(kapitalis) yang melihat bahwa hak kepemilikan
individu bersifat absolute dan tidak boleh diintervensi
oleh siapapun, dan aliran sosialis (komunis) yang
menyatakan ketiadaan hak individu dan mengubahnya
ke dalam kepemilikan bersama denan menempatkannya
dibawah dominasi Negara.
3) Ekonomi berkecukupan dan berkeadilan
Ekonomi ini ditunjukan untuk memenuhi dan
mencukupi kebutuhan manusia. Hal ini berbeda dengan
ekonomi kepitalis dan sosialis di mana focus
perhatiannya adalah kekayaan.
4) Ekonomi pertumbuhan dan keberkahan
Islam memandang harta dapat dikembangkan
hanya dengan bekerja.Hal itu hanya dapat terwujud
dalam usaha keras untuk menumbuhkan kemitraan dan
memperluas unsur-unsur produksi demi terciptanya
pertumbuhan ekonomi dan keberkahan secara
bersamaan.42
4.

42

Metodologi Ekonomi Islam
Metodologi adalah ilmu pengetahuan yang
mempelajari metode yang digunakan dalam suatu kegiatan
ilmiah tertentu guna mencapai suatu asas dan kebijakan.
Sedangkan metode adalah cara yang teratur dan terpikir
baik untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan.

Lukman Hakim.Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.Hal.10-12
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Metodologi merupakan serangkaian kumpulan metode
untuk menjelaska sebuah ilmu.Sehingga syarat sebuah
metodologi harus memperhatikan metode, tetapi tidak
termasuk dalam kategori metode itu sendiri.Metodologi
ilmu ekonomi didefinisikan kajian tentang prinsi-prinsip
yang menuntut manusia di setiap cabang ilmu pengetahuan
untuk merumuskan apakah menerima atau menolak
proposisi atau pernyataan tertentu sebagai bagian dari
sistematika ilmu pengetahuan secara umum ataupun
disiplin atau ditekuni.
Metodologi ekonomi merupakan rangkuman singkat
untuk mencari dan mengelola data yang berasal dari luar
ilmu ekonomi. Metodologi juga merupakan cara untuk
memilih metode apa yang paling sesuai untuk digunakan
dalam ilmu ekonomi, bagaimana menjalankannya, dan apa
yang bisa dihasilkan dari suatu metode tadi. Sekelompok
individu yang melakukan penelitian bisa jadi memakai
metode yang sama, akan tetapi metodologi yang mereka
pakai berbeda. Sebaliknya bisa juga metodologi mereka
sama tapi metode yang mereka pakai berbeda. Hal tersebut
bisa terjadi karena ada perbedaan cara pandang terhadap
suatu masalah, maka penting untuk dicatat adanya
penyimpangan dalam metodologi.
Untuk itu dalam melahirkan Ilmu ekonomi, para
pemikir barat menggunakan langkah-langkah ilmiah,yaitu:
1) Observasi awal
Suatu metode ilmiah selalu mengawali dengan
observasi atas suatu fenomena yang terjadi, sehingga
mampu melahirkan suatu pertanyaan dalam observasi
tersebut yang menarik untuk dibahas terutama
berkaitan dalam penjelasan mengenai aktivitas
ekonomi yang dilakukan oleh individu.
2) Merumuskan Teori
Setelah melakukan observasi awal tersebut, maka
seorang ilmuan akan mampu menjelaskan secara logis
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atau fenomena yang diamati dan ini dinamakan
dengan teori.
3) Indentifikasi implikasi dan dampak
Namun tidaklah cukup suatu teori hanya mampu
menjelaskan kejadian yang diamati, namun seorang
ilmuwan harus mampu mengidentifikasi implikasi dan
dampak yang dapat ditimbulkan dari teori tersebut.
4) Observasi lanjutan dan penguji
Untuk membuktikan apakah suatu teori atau valid
adalah dengan melkukan observasi lanjutan dan
penguji.Hal ini untuk membuktikan bahwa teori yang
telah disusun dapat berlakukan secara umum.
5) Merumuskan kembali teori
Setelah penguji maka ilmuwan akan mampu
merumuskan dan menyempurnakan teori atas
fenomena yang dijelaskan, sehingga dapat
diaplikasikan dalam menjelaskan aktivitas yang
diamati.
Prinsip pengembangan metodologi ilmu barat bertujuan
untuk membentuk ekonomi apa yang bisa diterapkan, setelah
menganalisa apa saja yang sudah dihasilkan oleh ekonomi
dalam berapa abad (posterior evolution).43
5.

Karakteristik Ekonomi Islam
Ada beberapa karakteristik dalam ekonomi Islam, yang
menjadi core ajaran ekonomi Islam itu sendiri.Karakteristik
tersebut sesuai dengan beberapa aspek dalam ekonomi Islam
yang mencakup aspek normative-idealis-deduktif dan juga
historis-empiris-induktif. Adapun karakteristik ekonomi Islam
antara lain:
1) Rabbaniyah Mashdar (bersumber dari tuhan)
Ekonomi Islam (al-iqtishad al-Islami) merupakan ajaran
yang bersumber dari Allah.
2) Rabbaniyah al-Hadf (bertujuan untuk Tuhan)

43
Sumar’ni, S.EI, M.S.I. 2013, Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi
Mikro Perspektif Islam. Hal.15-16
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

Selain bersumber dari Allah, ekonomi Islam juga bertujuan
kepada Allah.Artinya segala aktivitas ekonomi Islam
merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan
antarmanusia untuk membina hubungan dengan Allah.
Al-Raqabah al-Mazdujah (mixing control/kontrol di dalam
dan di luar) Ekonomi Islam menyertakan pengawasan yang
melekat bagi semua manusia yang terlibat di
dalamnya.Pengawasan dimulai dari diri masing-masing
manusi, karena manusia adalah leader (khalifah) bagi
dirinya sendiri. Manusia mempunyai jarring pengaman
bagi dorongan-dorongan buruk yang keluar dari jiwanya,
ketika ia ingin berbuat ketidakadilan kepada orang lain.
Al-Jam’u bayna al-Tsabat wa al-Murunah (penggabungan
antara yang tetap dan yang lunak)
Ini terkait dengan hukum dalam ekonomi Islam. Islam
mempersilahkan umatnya untuk beraktivitas ekonomi
sebebas-bebasnya, selama tidak bertentangan dengan
larangan yang sebagian besar berakibat pada adanya
kerugian orang lain.
Al-Tawazun bayna al-Mashlahah al-Fard wa al-Jama’ah
(keseimbangan antara kemaslahatan individu dan
masyarakat) Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang
menjunjung tinggi keseimbangan diantara kemaslahatan
individu dan masyarakat.
Al-Tawazun bayna al-Madiyah wa al-Rukhiyah
(keseimbangan antara materi dan spiritual)
Islam memotivasi manusia untuk bekerja dan mencari
rezeki yang ada, dan Islam tidak melarang umatnya dalam
memanfaatkan rezeki yang ada.
Al-Waqi’iyah (realistis)
Ekonomi Islam bersifat realistis, karena system yang ada
sesuai dengan kondisi real masyarakat.Ekonomi Islam
mendorong tumbuhnya usaha kecil dalam masyarakat yang
pada akhirnya bisa mendongkrak pendapatnya mereka.
Al-Alamiyyah (universal)
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6.

Ekonomi Islam mempunyai sistem yang sangat universal.
Maka dari itu, ajaran-ajarannya bisa dipraktikkan oleh
siapa pun dan di mana pun ia berada. Karena tujuan dar
ekonomi Islam hanyalah satu, yaitu win-win solution yang
bisa dideteksi dengan tersebarnya kemaslahatan di antara
manusia dan meniadakan kerusakan di muka Bumi ini.44
Prinsip-Prinsip Ekonomi dalam Islam
Prinsip ekonomi merupakan suatu mekanisme atau
elemen pokok yang menjadi struktur atau kelembagaan suatu
kegiatan.prinsip ini merupakan cerminan dan aplikasi dari
akhal yang mulia.45

G. Pandangan Islam Tentang Promosi, Iklan dan Citra Merek
1. Ekonomi Islam Tentang Promosi
Ekonomi islam juga menerapkan promosi yang dilakukan
untuk menawarkan, menginformasikan, menjual produk atau
jasa di pasar. Karena dengan promosi masyarakat akan
mengetahui keberadaan produk atau jasa.
Prinsip yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW,
adalah personal selling, Iklan, Promosi penjualan dan hums.
Namun cara-cara yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad
SAW berbeda dengan promosi yang dilakukan pada saat
ini.Cara yang dilakukan Nabi tidak lepas dari nilai-nilai
moralitas. Promosi pada era nabi belum berkembang seperti
sekarang ini, dimana seluruh produsen telah menggunakan
alat yang serba modern, media internet, televisi ,radio, dan
lain-lain. Dalam istilah manajemen sifat dari nabi dapat
diterjemahkan sebagai supel, cerdas, deskripsi tugas,
delegasiwewenang, kerja tim, cepat tanggap, koordinasi,
Kendal dan supersive.
dalam konsep Al-Quran tentang bisnis juga sangat
kompehensif, parameter yang dipakai tidak menyangkut dunia

44
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saja, namun juga menyangkut urusan akhirat. Al-Quran
memandang kehidupan manusia sebagai sebuah proses yang
berkelanjutan. Manusia harus bekerja bukan hanya untuk
meraih sukses di dunia namun juga kesuksesan di akhirat.
Menurut prinsip syariah, kegiatan pemasaran harus
dilandasi semangat beribadah kepada Tuhan Sang Maha
Pencipta, berusaha semaksimal mungkin untuk kesejahteraan
bersama, bukan hanya untuk kepentingan golongan apalagi
kepentingan sendiri.
Jika meneladani Rasulullah SAW, saat melakukan
kegiatan promosi, maka beliau sangat mengedepankan adab
dan etika yang luar biasa.Etika dan adab inilah yang dapat
disebut sebagai strategi. Menurut Madjid Fakhri etika yang
harus dilakukan dalam berpromosi sesuai dengan anjuran
islam adalah :
a. Jangan pernah mengobral sumpah, dalam beriklan atau
berpromosi janganlah mudah mengucapkan janji
sekiranya janji tersebut tidak bisa ditepati. Bersumpah
secara berlebihan dilarang dalam etika promosi islam,
mengobral sumpah tanpa sesuai dengan yang
sesungguhnya dapat merusak nilai-nilai islami.
b. Jujur, islam sangat melarang memalsi dam menipu
karena dapat menyebabkan kerugian dan kedzaliman
serta dapat menimbulkan permusuhan dan percekcokan.
Hadist yang agung ini menunjukan besarnya keutramaan
seseorang pedagang yang memiliki sifat-sifat ini, karena
ia akan dimuliakan dengan keutamaan besar dan
kedudukan yang tinggi disisi Allah SWT, dengan
dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang shiddiq dan
orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat.
c. Menjaga agar selalu memenuhi akad dan janji serta
kesepakatan-kesepakatan diantara kedua belah pihak
(pembeli dan penjual).
d. Menghindari promosi palsu yang bertujuan menarik
perhatian pembeli dan menolongnya untuk membeli.
Berbagai iklan dimedia televisi atau dipajang dimedia
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cetak, media indoor atau outdoor, atau lewat radio sering
kali memberikan keterangan palsu. Model promosi
tersebut melnggar akhlaqul karimah.
e. Rela dengan laba yang sedikit karena itu akan
mengundang kepada kecintaan dan menarik banyak
pelanggan serta mendapat berkah dalam rejeki. Jika
penguasa ingin mendapatkan rezeki yang berkah dengan
berprofesi sebagai pedagang, tentu ingin dinaikan
derajatnya setara dengan para nabi, maka ia harus
mengikuti syariah Isla secara menyeluruh, termasuk dala
jual beli.46
2. Ekonomi Islam Tentang Iklan
Prinsip ekonomi islam yang dipakai yaitu kebenaran dan
kejujuran. Dalam ekonomi islam mempromosikan suatu
produk melalui iklan, kebenaran dan kejujuran adalah dasar
nilai ekonomi islam. Islam sangat melarang kebohongan
dalam berbagai bentuk maka dari itu setiap pengelola harus
berlaku jujur, benar dan lurus dalam melakukan promosi
sesuai dengan iklan yang ditampilkan.Tidak boleh berlaku
curang, berkata bohong, bahkan mengumbar sumpah atau
iklan palsu.
Suatu informasi produk walaupun dengan secara bebas
memilih kreasi penyampaiannya, tetapi dibatasi oleh
pertanggung jawaban secara horizontal dan vertical sekaligus.
Suatu kebebasan yang tak terkendali yang membuat suatu
pasti tidak akan membawa dampak positif walauppun dalam
jangka pendek mungkin menguntugkan. Demilikian pula nilai
kebenaran harus dijunjung tinggi untuk mempertahankan
suatu tujuan luhur dari bisnis. Kebebasan dalam kreasi
penyampaiannya harus diimbangi dengan pertanggung
jawaban manusia.Sebagaimana firmannya dalm QS. AlMuddatstsir:38):
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Artinya : “setiap orang bertanggung jawablah atas apa
yang telah diperbuatnya”.
Jadi iklan islami adalah bentuk komunikasi tidak
langsung yang didasari pada informasi mengenai suatu
produk yang bertujuan untuk mempengaruhi konsumen
dan dalam penyajiannya berlandaskan pada etika
periklanan islam.47
3. Ekonomi Islam Tentang Citra Merek
Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi
kepada umatnya untuk saling mengenal antara satu sama
lain, karena pada hakikatnyamanusia adalah makhluk
sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain
dalam kehidupan sehari-hari kegiatan saling mengenal
antara seseorang dengan orang disekitarnya juga tercantum
dalam al-quran surat Al-Hujuraat ayat 13 :

         
            
Artinya : “Wahai manusia! Sungguh, kami telah
menciptakan kamu dari seorang laki laki dan seorang
perempuan, kemudia kami jadikan kamu berbangsa-bangsa
dan bersuku suku agar kamu saling mengenal.Sesungguhnya
yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang
yang paling bertakwa.Sungguh, Allah maha mengetahui,
Maha teliti”.
Citra merek suatu produk adalah suatu tampilan produk,
dalam islam sendiri penampilan produk tidak membohongi
pelanggan, baik menyangkut besaran kuantitas maupun

47
Meri Susanti.2017.Strategi Promosi Pariwisata Guna Meningkatkan Jumlah
Pengunjung Dalam Perspektif Ekonomi Islam.Hal 18-20.

36
kualitas48. Hal ini sesuai dengan surat Asy-Syu’ara’ ayat 181183 yang berbunyi :

         
Artinya ; “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu
termasuk orang-orang yang merugikan; timbanglah dengan
timbangan yang lurus. Dan jamgamlah kamu merugikan
manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela
dimuka bumi dengan membuat kerusakan”(QS:Asy-Syu’ara :
181-183).
Ayat Asy-Syu’ara memberikan pedoman kepada kita
abhwa pentingnya menjaga kualitas profuk yang kita jual
yaitu dengan tidak memanipulasi atau merugikan pembeli
dengan kecurangan yang kita buat.
Selain itu citra merek yang dimiliki Rasulullah juga
dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Qalam ayat 4 :

    
Artinya : “Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benarbenar berbudi pekerti yang agung).
Ayat tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah memiliki
akhlak yang mulia dan sebagai penyempurna akhlak
manusia.Oleh karena itu, perdagangan yang dilakukan dengan
akhlak yang baik dengan mengutamakan kualitas yang baik
adalah mencerminkan akhlak Rasulullah.Begitu juga pada
perusahaan Safi, jika manajemen perusahaan mempunyai
akhlak yang baik memungkinkan perusahaan tersebut
memiliki citra merek yang baik untuk menarik hati konsumen
dalam minat beli konsumen.
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I. Pengajuan Hipotesis
Gambar 2.1
Hipotesis
1
IKLAN

H1

MINAT BELI
CITRA MEREK

H2

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Hubungan antara iklan dengan minat beli konsumen.
Menurut Tjiptono promosi adalah suatu bentuk
komunikasi pemasaran yang merupakan aktifitas
pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi,
mempengaruhi/ membujuk dan meningkatkan sasaran
pasar atas perusahaan dan produknya agar bersedia
menerima, membeli, dan loyal pada produk yang
ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.49
Lupiyoadi mengatakan iklan merupakan salah satu
bentuk dari komunikasi impersonal yang digunakan
perusahaan dalam mengkomunikasikan produknya, baik
barang maupun jasa.Iklan didasari pada informasi tentang
keunggulan dan suatu produk, yang kemudian disusun
sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketertarikan
pada yang melihat atau mendengarnya. Dengan demikian
iklan akan mempengaruhi perilaku pembelian
konsumen.50Berdasarkan hasil penelitian oleh Situmeang
mendukung iklan sebagai sumber informasi bagi
49
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konsumen dan terbukti dengan pengaruh iklan membuat
minat beli konsumen menjadi meningkat.51Wijaya
mendukung hasil penelitian yang menyatakan bahwa
iklan juga dapat berpengaruh positif terhadap minat beli
untuk membeli produk tersebut.52Penelitian lainnya
dilakukan oleh kalele dkk.menyatakan bahwa untuk
meningkatkan minat beli dari konsumen sebuah iklan
harus berani menawarkan suatu kreativitas,agar dimata
konsumen terlihat berbeda atau unik dari iklan-iklan
lainnya. Penyampaian pesan pun harus jelas dan terarah,
agar dapat menciptakan daya tarik iklan tersendiri
terhadap produk yang diiklankan.53
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh
Steven Edbert, Altje Tumble, Willem Alfa Tumbuan
(2014) ditemukan bahwa variabel iklan dalam penelitian
ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
keputusan pembelian suatu produk. Hal ini disebabkan
konsumen sejak lama sudah percaya dan membeli produk
tersebut tanpa harus memerhatikan iklan yang
dipublikasikan.54Lebih lanjut penelitian yang dilakukan
oleh Siddique et al. menyatakan bahwa iklan merupakan
faktor paling penting dalam mempengaruhi minat beli
konsumen. Murti menyatakan iklan terbukti mempunyai
pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli hal
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tersebut menunjukan bahwa semakin baik suatu iklan
suatu produk maka akan meningkatkan minat beli.55
Semakin baik iklan suatu produk maka semakin
meningkat juga minat beli konsumen. Sehingga penulis
membuat hipotesis sebagai berikut :
H1 : Iklan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap minat beli konsumen
Hubungan citra merek dengan minat beli konsumen.
Simamora & Lim menyatakan citra merek merupakan
interprestasi akumulasi berbagai informasi yang diterima
konsumen. Menurut Kotler dan Amstrong merek
merupakan suatu nama, kata, benda, simbol desain, atau
kombinasi dari semuanya yang mengidentifikasikan
pembuat atau penjual produk dan jasa tertentu. Citra
merek digunakan oleh konsumen untuk mengenali suatu
produk, mengevaluuasi kualitas produk, dan mengurangi
resiko pembelian.Dengan demikian citra merek
mempunyai Pengaruh terhadap minat beli konsumen.56
Dipertegas oleh penelitian yang dilakukan oleh Riyono
dan Gigih Erlik Budiharja citra merek mempunyai pengaruh
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Citra
merek sangat berperan penting dalam keputusan pembelian
suatu produk, karena perusahaan yang memiliki citra merek
yang baik maka produknya akan mudah diingat oleh
konsumen
dan
dapat
meningkatkan
keputusan
57
pembelian. Didukung oleh penelitian Pujadi menunjukan
bahwa
citra
merek
mempengaruhi
minat
beli
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konsumen.58Didukung dengan hasil penelitian oleh Amilia
dan Asmara, menunjukan bahwa citra merek berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian sehingga hipotesis
diterima.59Menurut E.Desi arista & Sri Rahayu Tri Astuti
(2011) Variabel citra merek tidak memenuhi syarat dan tidak
memiliki pengaruh signifikan untuk menjadi syarat terhadap
variable minat beli karena konsumen lebih mempercayai
konsumen lain tentang keunggulan dan kehandalan yang telah
menggunakan suatu produk sehingga konsumen lebih
memutuskan menggunakan suatu produk berdasarkan
pengalaman konsumen lain yang telah menggunakan produk
tersebut lebih dahulu.60Didukung oleh penelitian sebelumnya
yang dilakukan oleh Fahrian dkk yang menyatakan bahwa
citra merek yang terdiri dari citra produk berpengaruh
signifikan terhadap minat beli konsumen.61
Semakin baik citra merek suatu produk maka semakin
meningkat juga minat beli konsumen.Sehingga berdasarkan
hal diatas penulis membuat hipotesis :
H2 : Citra Merek berpengaruh positif dan signifikan
terhadap minat beli konsumen
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di toko TopShop pasar tugu
Bandar Lampung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April
hingga bulan mei tahun 2021. Konsumen wanita yang
menggunakan produk Safi adalah responden penelitian ini yakni
dengan menyebarkan kuisioner kepada responden.
Objek penelitian ini yang penulis ambil dalam penelitian
adalah mengenai iklan dan citra merek serta minat beli.Atas dasar
tersebut penulis tertarik untuk membahas dan meneliti masalah
Pengaruh penggunaan iklan dan citra merek terhadap minat beli
konsumen pada produk kecantikan halal Safi di toko TopShop
Bandar Lampung.
B. Pendekatan dan Jenis penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data
numeric dan menggunakan proses penelitian pada
pengukuran hasil yang objektif menggunakan analisis
statistik, yang fokusnya adalah pada data set dan melakukan
generelisasi untuk menjelaskan fenomena khusus yang
dialami oleh suatu populasi. Penelitian ini bersifat asosiatif,
yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mencari
hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya,
serta menguji dan menggunakan kebenaran suatu masalah
atau pengetahuan. Sesuai dengan pengertian tersebut
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh
penggunaan iklan dan citra merek terhadap minat beli
konsumen pada produk kecantikan halal safi di toko
TopShop Bandar Lampung.
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.Penelitian
kuantitatif adalah penelitian yang syarat dengan nuansa
41
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angka-angka
dalam
teknik
pengumpulan
data
dilapangan.Dalam analisis data, metode penelitian kuantitatif
memerlukan bantuan perhitungan ilmu statistik, baik statistik
deskriptif maupun inferensial (yang menggunakan rumusrumus statistik non-parametrik). Kesimpulan hasil penelitian
pun berupa hasil perhitungan yang bersifat penggambaran
atau jalinan variabel. 62
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data
1. Populasi
Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang
menunjukan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk
membuat kumpulan.63 Populasi dalam penelitian ini adalah
100 responden yaitu konsumen yang menggunakan produk
Safi dan calon pengguna produk Safi di Toko TopShop
Bandarlampung.
2. Sampel
Sampel yang baik adalah sampel yang dapat mewakili
karakteristik populasinya yang ditunjukan oleh tingkat akurasi
dan presisinya.64Sampel dilakukan dengan teknik Accidental
Sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan
kebetulan/insidential bertemu dengan peneliti dapat digunakan
sebagai sampel.Jumlah sampel yang ada dipenelitian ini
adalah 100 responden.
2. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian
ini, penulis menggunakan beberapa metode, diantaranya :
a. Kuesioner
Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis
yang digunakan untuk memperoleh informasi dari
responden dalam arti laporan pribadinya, atau hal yang
62
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diketahui oleh responden.65 Menggunkan cara
pengumpulan data yang disajikan dalam betuk
pertanyaan-pertanyaan kepada responden terkait dengan
Pengaruh iklan dan citra merek terhadap minat beli
konsumen sehingga responden dapat memberikan
jawaban atas pertanyaan tersebut.
Teknik untuk membantu dalam menganalisis data
yang diperoleh dalam penelitian maka penelitian ini
menggunakan teknik penentuan skor. Teknik penentuan
skor yang akan mnilai jawaban kuesioner responden.
Adapun skor yang ditentukan untuk setiap pertanyaan
adalah:
Tabel 3.1
Skala Likert
SANGAT
TIDAK
SETUJU
1

TIDAK NETRAL SETUJU SANGAT
SETUJU
SETUJU
2
3
4
5

b. Observasi Lapangan
Observasi lapangan atau pengamatan lapangan
adalah kegiatan yang setiap ssat dilakuka, dengan
kelengkapan pancaindra yang dimiliki. Selain dengan
membaca Koran, mendengarkan radio, menonton televisi
atau berbicara dengan orang lain, kegiatan observasi
merupakan salah satu kegiatan untuk memahami
lapangan.66Dalam penelitian ini penulis melakukan
observasi lapangan secara langsung pada konsumen Safi
di toko TopShop pasar tugu BandarLampung.
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c. Wawancara mendalam
Wawancara
mendalam
adalah
teknik
mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap
muka langsung dengan informan agar mendapatkan data
lengkap dan mendalam.67Dalam penelitian ini penulis
mewawancarai konsumen yang menggunakan produk
Safi yang ada di toko TopShop pasar tugu Bandar
Lampung.
D. Definisi Operasional Variabel
Dalam sebuah penelitian dibutuhkan variable yang akan
menjadi topik dari penelitian. Variabel penelitian adalah suatu
konstruk, atribut, sifat atau nilai seseorang, objek maupun
kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan peneliti
untuk kemudian dipelajari serta dicari informasinya dan ditarik
kesimpulannya.68
a. Variabel Bebas
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi
sesuatu yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya
variabel dependen (terikat).Pengaruh varibel independen
dikatakan positif, jika nilai-nilai variabel independen turun
naiknya searah dengan variabel depeden.Variabel
independen atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah
Iklan (X1) dan Citra Merek (X2).
b. Variabel Terikat
Variabel terikat merupakan variabel utama yang
menjadi perhatian utama peneliti. Variabel terikat adalah
variabel yang nilai-nilainya tergantung atau terikat oleh
nilai-nilai variabel lain atau variabel tergantung (depend on)
kepada variabel lain. Variabel yang dipilih menjadi varibel
dependen (terikat) yaitu Minat Beli (Y).Minat Beli
merupakan perilaku konsumen yang muncul sebagai respon
67
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R&D.Bandung : Alfabeta.2013.
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terhadap obyek yang menunjukan keinginan pelanggan
untuk melakukan pembelian.

Variabel
Iklan
(X1)

Citra
Merek
(X2)

Tabel 3.2
Definisi Operasional
Definisi
Indikator
Pernyataan
Iklanadalah
suatu Menurut Kotler
pesan
tentang dan
Ketler
barang atau jasa (2006) :
No. 1
yang dibuat oleh - Memberitah
produser/pemrakarsa
u kegunaan
yang disampaikan
baru suatu No. 2,3,4
lewat media masa
produk
(cetak,
audio, - Membuat
elektronik)
yang
pembeli
ditujukan
kepada
tetap
masyarakat.
mengingat
produk itu
Citra Merek (Brand
Image) merupakan
salah
satu
hal
penting
dalam
memasarkan
dan
membuat
strategi
dalam memasarkan
produk
serta
memiliki
peranan
yang penting dalam
mempengaruhi
minat
beli
konsumen.

Menurut Ketler
(2009) :
- Merek
berlabel
halal yang
paling
dikenal.
- Harga
produk
terjangkau.
- Penampilan
fisik produk
menarik.
- Fitur produk
menarik.
- Produk
menawarkan

No. 1

No. 2
No. 3
No. 4
No. 5

No. 6
No. 7
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Minat
Beli (Y)

Minat beli adalah
sesuatu
yang
berhubungn dengan
rencana kkonsumen
untuk
membeli
produk
tertentu,
serta berapa banyak
unit produk yang
dibutihkan
pada
periode tertentu.

berbagai
variasi
- Promosi
iklan produk
menarik.
- Merek
mudah
diinget.
Menurut
Ferdinand
(2002)
dalam
Dewa (2009) :
- Minat
transaksiona
l
- Minat
referensial
- Minat
preferensial
- Minat
eksploratif

No. 6,7
No. 3,4
No. 5
No. 1,2

E. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan
untuk mengumpulkan data atau mengukur objek dari suatu
variabel penelitian.Untuk mendapatkan data yang benar demi
kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka
diperlukan suatu instrument yang valid dan konsisten serta tepat
dalam memberikan data hasil penelitian (reliabel).69 Angket atau
kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan memberikan
daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. Metode ini
digunakan bertujuan untuk mengambil data dari sebuah survey
atau laporan. Kuesioner ini berupa pertanyaan multiple choice
(pilihan ganda) yang terdiri dari lima alternatif jawaban sehingga
69
Febrianawati Yusup.Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian
Kuantitatif. Jurnal Tarbiyah.Vol.07.No.01.2018
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responden dapat memilih jawaban yang sesuai dan peneliti dapat
dengan mudah memberikan kode-kode atas jawaban yang
didapatkan. Adapun skala pengukuran yang digunakan adalah
skala likert.Skala ini digunakan untuk mengukur opini atau
persepsi responden berdasarkan tingkat persetujuan atau ketidak
setujuan.70 Untuk itu skor yang dapat diberikan atas kategori
peringkat-peringkatnya adalah:
a. Sangat Setuju
(SS) : 5
b. Setuju
(S)
:4
c. Netral
(S)
:3
d. Tidak Setuju
(TS) : 2
e. Sangat Tidak Setuju
(STS) : 1
F. Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini analisi data menggunakan
pendekatan Partial Least Square (PLS). PLS adalah model
persamaan Structural Equation Modeling (SEM) yang berbasis
kovarian menjadi berbasis varian. PLS lebih bersifat prediktif
model.PLS merupakan metode analisis yang powerful karena
tidak didasarkan pada banyak asumsi.Misalnya, data harus
terdistribusi normal, sampel tidak harus besar. Selain dapat
digunakan untuk mengkonfirmasi teori, PLS juga dapat
digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar
variabel laten. PLS dapat sekaligus menganalisis konstruk yang
dibentuk dengan indikator reflektif dan formatif.
Estimasi parameter yang didapat dengan PLS dapat
dikategorikan menjadi tiga. Pertama, adalah wight estimate yang
digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kedua,
mencerminkan
estimasi
jalur
(path
estimate)
yang
menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan
indikatornya (loading). Ketiga, berkaitan dengan means dan
lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan
variabel laten. Untuk memperoleh ketiga estimasi ini, PLS
70

Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti.Metode Penelitian
Kuantitatif untuk Administrasi dan Masalah MasalahSosial.Yogyakarta: Gaya
Media.2007.Hal.63.

48
menggunakan proses literasi 3 tahap dan setiap tahap literasi
menghasilkan estimasi. Tahap pertama, menghasilkan wight
estimate, tahapan kedua menghasilkan estimasi untuk inner
model dan outer model, dan tahap ketiga menghasilkan estimasi
means dan lokasi.
G. Uji Instrument Data
a. Analisis Outer Model
Analisis outer model merupakan tahapan penggunaan
Partial Least Square (PLS) yang menggambarkan
keterkaitan hubungan antara variabel laten dengan indikatorindikatornya dan sebaliknya. Analisis outer model ini
dilakukan untuk melihat nilai convergent validity pada
loading factor dan discriminant validity pada cross loading
factor untuk mengetahui hasil validitas, dan juga untuk
melihat composite reliability dan cronbach alpha guna
mengetahui hasil reliabilitasnya.
b.

Uji Validitas
Uji validitas bertujuan untuk mengukur kualitas
instrument penelitian. Instrument dikatakan valid jika
instrument tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya
diukur.71Data yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah
data sekunder yang mempunyai kriteria tertentu yang valid.
Menurut Hair et al.,(2014), sebuah instrumen penelitian
dapat diterima jika nilai loading dari setiap itemnya adalah ≥
0,4 untuk item yang digunakan dalam penelitian ini adalah
item yang mempunyai nilai faktor loading ≥ 0,6. Convergent
validity dinilai berdasarkan korelasi antar item score
(component score) dengan construct score. Ukuran validitas
dianggap memenuhi keriteria valid apabila indikator
memiliki loading minimal 0,7.

71
Cooper
Donald
R,
Schindler
Pamela
Methods.NewYork: McGraw-Hill Education.2014

S.Bussines
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c.

Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur kehandalan
suatu alat ukur atau kuesioner. Instrumen yang dikatakan
reliabel jika instrumen yang jika digunakan beberapa kali
untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data
yang sama (Cooper & Schindler,2014). Menurut Hair et
al,.(2014), sebuah instrumen penelitian dapat dikatakan
reliabel jika memiliki nilai Cronbach Alpha ≥ 0,60. Semakin
mendekati angka 1 nilai cronbach alpha, maka semakin baik
instrumen pengukuran.Uji reliabilitas menggunakan dua
metode, yaitu composite reliability andcronbach’s alpha.
Rule of thumbnilai alpha atau composite reliabilityharus
lebih besar dari 0,7 meskipun nilai 0,6 masih dapat
diterima. Cronbach’s Alpha mengukur batas bawah nilai
reliability mengukur nilai sedangkan composite reliability
mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu kontruk.
Namun composite reliability dinilai lebih baik dalam
mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk.

H. Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu
pernyataan dengan menggunaka metode statistik sehingga hasil
pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan statistik.Pengujian
hipotesis merupakan bagian dari statistik infersinal.
a. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) merupakan suatu ukuran
yang menunjukan besar sumbangan dari variable penjelas
terhadap variabel respon.Koefisien determinasi menunjukan
ragam (variasi) naik turunnya Y yang diterangkan oleh
pengaruh linier X (berapa bagian keragaman dalam variable Y
yang dapat dijelaskan oleh beragamnnya nilai-nilai variable
X).bila nilai koefisien determinasi sama dengan satu, berarti
garis regresi yang terbentuk cocok secara sempurna dengan
nilai-nilai observasi yang diperoleh. Nilai koefisien
determinasi sama dengan satu berarti ragam naik turunnya Y
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seluruhnya disebabkan oleh X. dengan demikian, bila nilai X
diketahui, nilai Y dapat diramalkan secara sempurna.
b. Uji signifikan parsial (uji t)
Uji t digunakan untuk menguji secara parsial atau
individu pengaruh dari variable bebas yang dihasilkan dari
persamaan regresi secara individu berpengaruh terhadap nilai
variable terikat. Dapat juga dikatakan H0 diterima jika thitung ≤
ttabel dengan α=5% dan signifikasi t hitung lebih besar dari
0,05 dan Ha diterima jika thitung ≥ ttabel dengan α=5% dan
signifikansi t hitung lebih kecil 0,05.
c. P-Value
P-Value adalah nilai peluang terkecil dari suatu
pengujian hipotesis sehingga nilai statistik uji yang diamati
masih berarti yaitu P-Value < 0.05. Ada juga pendapat lain
yang mengatakan bahwa P-Value merupakan suatu besaran
peluang, dengan asumsi H0 benar, memperoleh satatistik uji.
P-Value ini sudah populer dikalangan peneliti sebagai
pendekatan dalam memberikan kesimpulan “tolak” atau
“gagal tolak” dari kalaim hipotesis yang diajukan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data
1. Gambaran Umum Objek
Safi adalah salah satu produk kecantikan yang berasal dari
Malaysia.Produk skincare yang khusus di buat untuk wanita
muslimah dan secara umum untuk wanita yang mau memakai
produk yang aman dan bersertifikasi halal.SAFI sudah
menemukan sertifikat halal dari Jabatan Kemajuan Islam
Malaysia (JAKIM) dan majelis Ulama Indonesia (MUI).
a. Logo Safi Indonesia

Gambar 4.1. Logo Safi
Berdiri pada tahun 1987 silam dimalaysia, safi
skincare hadir di untuk pertama kalinya diindonesia pada
tahun 2018. Produk kecantikan tersebut menjamin produk
skincare halalnya itu bisa memenuhi kebutuan wanita
Indonesia. Safi memiliki keunggulan yang tak dimiliki para
pesaingnya. Salah satunya, safi hanya menggunakan bahan
bahan alami dan natural. Produk safi juga tak pernah uji
coba pada binatang. Tak hanya itu, untuk memastikan
produknya benar-benar sesuai dengan kebutuhan para
perempuan Indonesia, safiskincare terlebih dahulu
melakukan research selama dua tahun sebelum melepasnya
ke pasar Indonesia.
Target Safi di Indonesia adalah wanita muslim
Indonesia khususnya wanita muslim yang berhijab dan
mengikuti aturan syariat hukum islam. Produk safi dibuat
51

52
sesuai dengan syariat islam, setidaknya dalam pandangan
islam sesuai dengan syarat dan rukunnya. Untuk
mendapatkan sertifikat halal berarti suatu produk sudah
melewati banyak tes dan uji coba mulai dari proses hingga
kandungannya semua sesuai dengan syariat islam dengan
cara yang baik dan tidak merusak, tidak menyakiti serta
aman untuk digunakan dan yang pasti dibuat dari bahanbahan halal.
B. Analisis dan Diskusi
1. Deskripsi Karakteristik Responden
Pada bagian ini dijelaskan
menge
nai
hasil dari pene
i
i
i
i litian
i
yang teilah dilakuikan dan diolah uintuik meingeitahuii peingaruih
penggunaan iklan dan Citra Merek terhadap minat beli
konsumen pada Produk kecantikan halal Safi. Peineiliti
meinyeibar kuieisioneir seibanyak 100 reispondein, dimana
responde
n
konsumen Safi. Profil responde
ni yang
i
i meru
i pakan
i
i
dinyatakan pada kuiisioneir adalah jeinis keilamin dan uisia.
a. Karakterisktik jenis kelamin responden
Pada penelitian produk Safi peneliti hanya
mengambil sampe wanita sebagai responden.Karena Target
Safi di Indonesia adalah wanita muslim Indonesia
khususnya wanita muslim yang berhijab dan mengikuti
aturan syariat hukum islam. Jadi 100 responden dalam
penelitian ini adalah 100% wanita.
b. Karakteristik Pekerjaan Responden
Tabel 4.1
Berdasarkan Pekerjaan Responden
No
Pekerjaan Jumlah Presentase
%
Siswi
5
5%
1
Mahasiswi
60
60%
2
Tidak
12
12%
3
bekerja
Bekerja
23
23%
4
100
100%
Jumlah
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Sumber : Data Primer
Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukan jumlah data
responden berdasarkan pekerjaan. Siswi berjumlah 5
responden dengan besar presentase (5%), Mahasiswi
berjumlah 60 responden (60%), Tidak Bekerja 12
responden dengan presentase (12%) , Bekerja berjumlah 23
responden dengan presentase (23%).
c. Karakteristik usia responden
Tabel 4.2
Berdasarkan usia responden
No
Usia
Jumlah
Presentase
%
17– 20
60
60%
1
21 – 25
40
40%
2
100
100%
Jumlah
Sumber : Data Primer
Beirdasarkan tabeil 4.2 meinuinjuikkan juimlah data
reispondein beirdasarkan uisia 17-20 tahuin beirjuimlah 60
responde
n
dengan
besar
perse
ntase
21-25
i
i
i
i
i
i
i (60%), usia
i
tahuin beirjuimlah 40 reispondein deingan beisar peirseintasei
(40%).
2. Deskripsi Jawaban Responden
Hasil jawaban deskripsi
data variablei Indeve
ni
i
i nde
i
yaitui Iklan (X1), Citra Merek (X2) dan variabeil
Deipeindein Minat Beli (Y) pada konsumen Produk Safi di
Toko TopShop Bandar Lampung
yang diperole
hi dari
i
i
peinyeibaran Kuieisioneir adalah seibagai beirikuit:
a. Tanggapan Responden pada VariabelIklan(X1)
Distribusi jawaban responden berdasarkan
variabel Iklan yang dapat dilihat sebagai berikut:
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Tabel 4.3
Hasil tanggapan responden pada variabel Iklan
Item
Nilai
Total
5
4
3
2
1
Kuisioner
X1
31% 53% 16% 0% 0% 100%
I1
9% 31% 53% 7% 0% 100%
I2
7% 33% 42% 15% 3% 100%
I3
14% 47% 28% 11% 0% 100%
I4
Sumber : Data Diolah SmartPLS 3.3
Berdasarkan data penelitian diatas, diperoleh bahwa
item kuisioner dengan titik konsentrasi tertinggi
(penilaian pada skor 4 dan 5) yaitu I1 dengan presentase
sebesar 84%, sedangkan item kuisioner dengan titik
konsentrasi terendah yaitu I2 dan I3 dengan presentase
sebesar 40%. Berdasarkan hasil jawaban responden atas
variabel iklan yang terdiri dari beberapa indikator maka
dapat disimpulkan sebagian besar mereka memberikan
hasil sesuai bahwa iklan mempengaruhi minat beli.
b. Tanggapan responden pada variabel Citra Merek(X2)
Distribusi jawaban
responden berdasarkan
variabel Citra Merek yang dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 4.4
Hasil tanggapan responden pada variabel Citra Merek
Item
Nilai
total
Kuisioner

5

4

3

2

1

X2
CM1
CM2
CM3
CM4

12%

51%

27%

8%

2%

100%

11%

44%

41%

4%

0%

100%

15%

56%

26%

3%

0%

100%

15%

57%

27%

1%

0%

100%
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CM5
CM6
CM7
CM8

17%

54%

28%

1%

0%

100%

15%

51%

33%

1%

0%

100%

25%

56%

19%

0%

0%

100%

35%

54%

10%

0%

1%

100%

Sumber : Data Diolah SmartPLS 3.3
Berdasarkan data penelitian diatas, diperoleh bahwa item
kuisioner dengan titik konsentrasi tertinggi (penilaian pada
skor 4 dan 5) yaitu CM8 dengan presentase sebesar 89%,
sedangkan item kuisioner dengan titik konsentrasi terendah
yaitu CM2 dengan presentase sebesar 55%. Berdasarkan hasil
jawaban responden atas variabel Citra Merek yang terdiri dari
beberapa indikator maka dapat disimpulkan sebagian besar
mereka memberikan hasil sesuai bahwa citra merek
mempengaruhi minat beli.
c. Tanggapan responden pada variabel Minat Beli(Y)
Distribusi jawaban responden berdasarkan variabel
Minat Beli yang dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 4.5
Hasil tanggapan responden pada variabel Minat Beli
Item
NILAI
TOTAL
5
4
3
2
1
Kuisioner
Y
6%
33%
48% 11%
2%
100%
MB1
10%
40%
37% 13%
0%
100%
MB2
10%
36%
42% 11%
1%
100%
MB3
11%
41%
37% 11%
0%
100%
MB4
9%
39%
38% 14%
0%
100%
MB5
7%
24%
44% 19%
6%
100%
MB6
6%
19%
52% 18%
5%
100%
MB7
Sumber : Data Diolah SmartPLS 3.3
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Berdasarkan data penelitian diatas, diperoleh bahwa item
kuisioner dengan titik konsentrasi tertinggi (penilaian pada
skor 4 dan 5) yaitu MB4 dengan presentase sebesar 52%,
sedangkan item kuisioner dengan titik konsentrasi terendah
yaitu MB7 dengan presentase sebesar 25%. Berdasarkan hasil
jawaban responden atas variabel Minat Beli yang terdiri dari
beberapa indikator maka dapat disimpulkan bahwa minat beli
berpengaruh positif.
3. Uji Instrumen
Untuk mengetahui hasil uji validitas dan reliabilitas maka
dilakukan pengujian instrumen.Dalam penelitian ini, uji
validitas dilakukan untuk mengetahui apakah konstruk sudah
memenuhi syarat untuk dilanjutkan sebagai penelitian atau
tidak.
a. Analisis Outer Model
Analisis outer model merupakan tahapan penggunaan Partial
Least Square (PLS) yang menggambarkan keterkaitan
hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya
dan sebaliknya. Analisis outer model ini dilakukan untuk
melihat nilai convergent validity pada loading factor dan
discriminant validity pada cross loading factor untuk
mengetahui hasil validitas, dan juga untuk melihat composite
reliability dan cronbach alpha guna mengetahui
hasil
reliabilitasnya.
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Gambar 4.2
Model Pengukuran (Outer Model)

Sumber : Data Diolah SmartPLS 3.3
b. Validitas Konvergen
1) Uji Validitas Pertama
Uji validitas pertama dengan penyebaran kuisioner 30
responden untuk mengetahui pernyataan yang kurang tepat,
agar
tidak
dimasukan
dalam
kuisioner
100
responden.Pertama terdapat beberapa item kuisioner yang
tidak valid karena tidak memenuhi standar loading > 0.6
maka nilai loading yang 0 < 6 gugur dan dinyatakan tidak
valid.Agar tidak dimasukan ke dalam kuisioner 100
responden.
Indikator pernyataan iklan yang berjumlah lima
indikator yang dilakukan uji validitas maka ada beberapa
yang gugur, karena tidak memenuhi syarat atau < 0.6
indikator yang gugur terdapat pada I1. Selanjutnya pada
indikator citra merek yang memiliki pernyataan sebanyak 10
indikator dan setelah dilakukan uji validitas maka terdapat 2
yang gugur karena memiliki nilai < 0.6 yaitu CM4,
CM6.Lalu pada indikator minat beli terdapat delapan
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indikator yang dilakukan uji validitas dan gugur pada
indikator MB5, karena hasilnya < 0.6.
2) Uji Validitas Kedua
Rule of thumb yang digunakan untuk validitas konvergen
adalah outer loading >0,7, communality >0,5 dan Average
Variance Extracted (AVE) >0,5.
Pertama terdapat beberapa item kuesioner yang tidak
valid karena tidak memenuhi batas standar loading bisa
dilihat pada indikator CM8 dengan nilai faktor loading 0.591
sedangkanIndicator Loading> 0.6 maka CM8 gugur dan
dinyatakan tidak valid.
Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas
Iklan
I1
I2
I3
I4
CM1
CM2
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
MB1
MB2
MB3
MB4
MB5
MB6
MB7

Citra
Merek

Minat Beli

0.747
0.798
0.819
0.844
0.672
0.694
0.646
0.853
0.810
0.844
0.733

Sumber : Data Diolah SmartPLS 3.3

0.798
0.848
0.853
0.826
0.859
0.834
0.730
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Dapat dilihat dari Tabel 4.9 terdapat beberapa item
kuesioner yang gugur karena tidak memenuhi batas standar
loading pada iklan dari 4 tersisa 4 item, Citra Merek dari 8
tersisa 7 item dan minat beli dari 7 item tersisa 7 item.
Selanjutnya setelah dilakukan pengujian ulang
terdapat validitas konstruk sehingga di dapat semua item
Indicator Loading> 0.6 sehingga berdasarkan Hair et,al
(2010) dianggap semua item tersebut Valid.
.
c. Composite Reliablity
Selain melihat nilai dari faktor loading konstruk
sebagian uji validitas, dalam model pengukuran juga
dilakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk
membuktikan akurasi, konsistensi dan ketetapan
instrument dalam mengukur suatu konstruk. Dalam PLSSEM dengan menggunakan SmartPLS, untuk mengukur
reliabilitas suatu konstruk dapat dilakukan dengan
beberapa cara, yaitu denganCronbach’s Alpha dan
Composite Reliability. Hasil indeksComposite Reliability
dan Cronbach’s Alpha dapat dilihat pada Tabel 4.7.
Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas
Cronbach’s Alpha

Composite Reliability

IKLAN

0.878

0.901

CITRA MEREK

0.815

0.878

MINAT BELI

0.920

0.936

S
umber : Data Diolah SmartPLS 3.3

Dari table 4.11 terlihat bahwa hasil pengujian terdapat
reliabilitas memiliki nilai Chronbach’s Alpha, Composite
Reliability dimana nilai yang dihasilkan oleh variabel X1,X1dan
Y > 0.6. sehingga instrument tersebut dianggap reliable dan
memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian hipotesis
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4. Uji Hipotesis
Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan
menggunakan R2 untuk konstruk dependen. Nilai koefisien path
atau T-value tiap path untuk uji signifikansi antar konstruk
dalam model struktural.
Tabel 4.9
Hasil Uji Hipotesis
Hipot
Item
Original Sample
Standar
T Stastistc
P
esis
Sample
Mean
Deviation (IO/STDEV) Values
(O)
(M)
(STEV)
Iklan ->
H1
Minat Beli
0.467
0.468
0.073
6.422
0.000
Citra Merek H2
> Minat Beli
0.421
0.427
0.064
6.603
0.000
Sumber : Data Diolah SmartPLS 3.3
a. Uji Hipotesis (Uji T)
1) Hipotesis 1 : Hubungan antara Iklan dengan Minat
Beli Konsumen
Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukan
pada tabel diatas, hasil tersebut menunjukan bahwa iklan
memiliki Pengaruh positif signifikan terhadap minat beli
konsumen.Hasil ini diperkuat dengan ditunjukannya nilai
tstatistic> ttabel yaitu sebesar 6.422> 1.96 dan nilai P-Value <
0.05 yaitu 0.000 < 0.05.hal tersebut berarti semakin
efektifnya penggunaan iklan maka minat beli produk
akan meningkat. Safi harus selektif dalam membuat iklan
yang
mampu
meyakinkan
konsumen
dalam
menyampaikan pesan iklan dengan kejujuran dan
kredibilitas.
2) Hipotesis 2 : Hubungan antara Citra Merek dengan
Minat Beli Konsumen
berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas,
hasil menujukan bahwa adanya Pengaruh signifikan pada
variabel citra merek terhadap minat beli konsumen Safi,
dengan ditunjukannya nilai tstatistic >ttabel yaitu sebesar
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6.603> 1.96 dan nilai P-Value < 0.05 yaitu 0.000 < 0.05.
dengan kata lain dapat diartikan bahwa semakin baik
citra merek sebuah produk maka minat beli konsumen
akan meningkat. Safi harus menjaga ataupun
meningkatkan kualitas produk sehingga konsumen akan
memilih produk Safi.
b. R-Square (R2)
Nilai R2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi
perubahan variabel independent terhadap variabel
dependent.Semakin tinggi nilai R2 berarti semakin baik
model prediksi dari model penelitian yang diajukan.
Tabel 4.10
R Square
R Square
0.650
Minat Beli
Sumber : Data Diolah SmartPLS 3.3

R Square
Adjusted
0.642

Dari hasil R2 pada table 4.13 menunjukkan bahwa nilai
R2 Minat Beli adalah 0.650. Nilai tersebut menunjukkan
bahwa dukungan variabel iklan dan citra merek berpengaruh
terhadap minat beli sebesar 65%.
5. Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis
Pada tabel 4.7 Ditampilkan rekapitulasi dari hasil uji hipotesis
penelitian :
Tabel 4.11
Rekapitulasi Hasil uji Hipotesis
Hipotesis
Keterangan
Iklan berpengaruh positif signifikan
H1
terhadap minat beli konsumen produk
Didukung
Safi
Citra Merek berpengaruh positif
H2
signifikan terhadap minat beli konsumen
Didukung
produk Safi
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C. Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis
1. Pengaruh Iklan (X1) terhadap Minat Beli (Y)
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama yang
dilakukan, membuktikan bahwa variabel iklan mempunyai
pengaruh positif signifikan terhadap minat beli konsumen
yang dapat meyakinkan konsumen sehingga mampu menarik
perhatian konsumen untuk melakukan pembelian.Hasil
penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan
oleh Wijaya (2015) mendukung hasil penelitian yang
menyatakan bahwa iklan juga dapat berpengaruh positif
terhadap minat beli untuk membeli produk tersebut.
Didukung oleh Murti (2014) menyatakan iklan terbukti
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat
beli hal tersebut menunjukan bahwa semakin baik suatu
iklan suatu produk maka akan meningkatkan minat beli
Tujuan iklan menurut Terence A Shimp (2003)
adalah memberi informasi, mempersuasi, mengingatkan dan
member nilai tambah.
2. Pengaruh Citra Merek (X2) terhadap Minat Beli (Y)
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis terlihat bahwa
adanya Pengaruh signifikan yang terjadi pada citra merek
terhadap minat beli konsumen.Hal tersebut dapat diartikan
bahwa semakin baik citra merek Safi maka semakin tinggi
minat konsumen untuk membeli.Hasil ini konsisten dengan
adanya penelitian yang dilakukan oleh Amilia dan Asmara
(2017) menunjukan bahwa citra merek berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian sehingga hipotesis
diterima.
Didukung oleh penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Fahrian dkk 2013) yang menyatakan bahwa
citra merek yang terdiri dari citra produk berpengaruh
signifikan terhadap minat beli konsumen.Oleh karena itu
pemasar harus mengembangkan program komunikasi
pemasaran yang efektif yang dapat menciptakan citra merek
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yang positif untuk memotivasi
meningkatkan minat beli.

konsumen

dalam

3. Hubungan antara Iklan, Citra Merek dan Minat Beli
dalam Islam
a. Hubungan iklan dan minat beli dalam islam
1) iklan
iklan adalah komunikasi komersil dan
nonpersonal tentang sebuah organisasi dan produkproduknya yang ditransmisikan ke suatu khalayak
target melalui media bersifat missal seperti televisi,
radio, Koran, majalah, direct mail (pengeposan
langsung), reklame luar ruangan, atau kendaraan
umum.
Jika melihat tujuan iklan , maka iklan
mempunyai 2 fungsi yaitu fungsi informatif dan
fungsi transformatif. Dalam konsep ekonomi syariah,
islam tidak mendukung fungsi informatif sebuah
iklan, dengan syarat harus dilandasi sifat shiddiq dan
amanah. Sedangkan fungsi transformatif iklan
berfungsi mengubah sikap-sikap yang dimiliki
konsumen terhadap merek , pola belanja, gaya hidup,
teknik-teknik mencapai sukses dan sebagainya. Dari
sisi produk islam melarang memperdagangkan produk
yang haram , sehingga mengubah sikap konsumen
terhadap sebuah merek itu boleh saja, asalkan merek
tersebut memang menghalalkan produk yang haram.
Dari penjelasan diatas maka iklan islam dalam
penelitian ini diartikan sebagai pesan komunikasi
yang memiliki konten nilai-nilai ke islaman yang
disebarluaskan kepada calon konsumen untuk
memperkenalkan dan menawarkan suatu produk atau
jasa atau gagasan.
2) Pesan iklan islam
Menurut Chandra, pesan iklan merupakan
sesuatu yang ingin disampaikan kepada calon
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pelanggan , yaitu berkaitan dengan 3 jenis daya tarik
yang ditawarkan kepada konsumen yaitu :
a) Daya tarik rasional
Menekankan manfaat produk, seperti kualitas,
harga, nilai atau kinerja produk.
b) Daya tarik emosional
Memanfaatkan emosi positif atau negative
konsumen.Seperti pesan yang menunjukan rasa
senang, rasa bangga, cinta dan rasa sedih, rasa
malu, rasa tegang dan sebaginya.Pesan-pesan
tersebut dimanfaatkan dalam rangka motivasi
pembelian.
c) Daya tarik moral
fokus terhadap upaya mendorong konsumen agar
mau mendukung atau berpartisipasi dalam
kegiatan sosial.
b. Hubungan antara citra merek dengan minat beli
dalam islam
Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi
kepada umatnya untuk saling mengenal antara satu
sama lain, karena pada hakikatnyamanusia adalah
makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu
sama lain dalam kehidupan sehari-hari kegiatan saling
mengenal antara seseorang dengan orang disekitarnya
juga tercantum dalam al-quran surat Al-Hujuraat ayat
13 :

         
            
Artinya : “Wahai manusia! Sungguh, kami telah
menciptakan kamu dari seorang laki laki dan seorang
perempuan, kemudia kami jadikan kamu berbangsa-
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bangsa dan bersuku suku agar kamu saling
mengenal.Sesungguhnya yang paling mulia diantara
kamu di sisi Allah ialah orang yang paling
bertakwa.Sungguh, Allah maha mengetahui, Maha
teliti.”
Citra merek suatu produk adalah suatu
tampilan produk, dalam islam sendiri penampilan
produk tidak membohongi pelanggan, baik
menyangkut besaran kuantitas maupun kualitas.
Hal ini sesuai dengan surat Asy-Syu’ara’ ayat
181-183 yang berbunyi :

       
       
         
Artinya ; “Sempurnakanlah takaran dan janganlah
kamu termasuk orang-orang yang merugikan;
timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan
jamgamlah kamu merugikan manusia pada hakhaknya dan janganlah kamu merajalela dimuka
bumidengan
membuat
kerusakan”(QS:AsySyu’ara : 181-183).
Ayat Asy-Syu’ara memberikan pedoman kepada
kita bahwa pentingnya menjaga kualitas profuk
yang kita jual yaitu dengan tidak memanipulasi
atau merugikan pembeli dengan kecurangan yang
kita buat.
Selain itu citra merek yang dimiliki Rasulullah
juga dijelaskan dalam Al-Quran pada surat AlQalam ayat 4 :
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Artinya : “Dan sesungguhnya kamu (Muhammad)
benar-benar berbudi pekerti yang agung).
Ayat tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah
memiliki akhlak yang mulia dan sebagai penyempurna
akhlak manusia.Oleh karena itu, perdagangan yang
dilakukan dengan akhlak yang baik dengan
mengutamakan
kualitas
yang
baik
adalah
mencerminkan akhlak Rasulullah.Begitu juga pada
perusahaan Safi, jika manajemen perusahaan
mempunyai akhlak yang baik memungkinkan
perusahaan tersebut memiliki citra merek yang baik
untuk menarik hati konsumen dalam minat beli
konsumen.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
Pengaruh penggunaan iklan dan citra merek terhadap minat beli
pada produk Safi.Analisis data dibantu dengan menggunakan
PLS (Partial Least Square) yang berfungsi untuk menguji
Pengaruh langsung maupun tidak langsung antar variabel yang
diteliti.
Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan, hasil
analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan
menunjukan kesimpulan sebagai berikut ini :
1. Iklan berpengaruh terhadap minat beli konsumen produk Safi.
Yang dapat diartikan bahwa variabel rating berpengaruh
positif dan signifikan terhadap variabel minat beli konsumen
produk Safi, dimana semakin baik iklan suatu produk maka
semakin meningkat minat beli konsumen untuk melakukan
pembelian.
2. Citra Merek berpengaruh terhadap minat beli konsumen
produk Safi. Yang dapat diartikan bahwa variabel citra merek
berpengaruh positif signifikan terhadap variabel minat beli
dan dapat disimpulkan bahwa citra merek berpengaruh
dominan terhadap variabel minat beli karna dengan adanya
citra yang baik dari prduk safi membuat konsumen lebih
mempercayai produk. Semakin baik citra merek suatu produk
semakin tinggi juga minat beli konsumen.
3. Dalam pandangan peirspeiktif eikonomi islam teintang iklan
(X1) dan citra merek (X2) terhadap
minat beli (Y) sesu
i
i ai
i
deingan ketentuan syarat islam yaitu dengan memiliki sifat
Shiddiq dan Amanah. Seihingga dari dua variabeil X (iklan dan
citra merek) dalam perspe
ktif
ekonomi
islam berpe
ngaru
hi
i
i
i
i
i
teirhadap variabeil Y (minat beli).
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti
dapat memberikan saran sebagai berikut :
1. Terdapat beberapa pernyataan yang gugur berdasarkan
indikator dari indikator dari penelitian sebelumnya, untuk
penelitian selanjutnya diharapkan dapat memeriksa kembali
beberapa pernyataan yang tidak sesuai.
2. Hasil pengetahuan ini diharapkan dapat memberikan
pengetahuan, saran serta masukan bagi perusahaan mengenai
strategi promosi.
3. Toko diharapkan menjaga dan meningkatkan kualitas produk ,
dengan cara memberikan produk sesuai janji produsen di iklan
jika ada Give Away sehingga konsumen akan merasa senang
dan percaya diri jika menggunakan produk Safi.
4. Saran bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang
ikln dan citra merek terhadap minat beli konsumen diharapkan
dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan
variabel-variabel bebas lain, seperti brand trust, celebrity
endorser maupun variabel lain yang memiliki keterkaitan.
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